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nauki k^^ti^cTineJ,

powica



PRZEDMOWA.

Wydajf^c niniejsze dzieo, ulegam miinowoli pcwiK^go

rodzaju uczuciom tragicznym, które towarzysz u nas

ka^emu szerszemu przedsiwziciu spoecznemu.

Sama objto ksiki wiadczy o tem, e autor nie

luia zamiaiii W}^oy swej rzecz\^ w- formie olemeiitarn* j,

e przeciwnie pragn, wedle si swoich, zadosyó uczyni

wymaganiom nauki, pojtej jako systematyczna cao
kiytycznie przeprowadzonych bada nad danym przed-

iui<)toMi. W samej rzeczy, w tym Wstpie do filozofii clicia-

iem przy pomoc}^ w^spóczesiiycii zasobów A\ iedzy wyja-

ni sobie i innym to wszystko, co stanowi istot filozofii,

jako odrbnego objawu ycia mnysowego, co j charak-

teryzuje, jako wspóczynnika w postpie spraw ludzkich,

co si przyczyni moe i powinno do rozwizania jej

wielkich zada, nie tylko teoretycznych, lecz i ycio-

wych.
Przedsiwzicie to nie atwe, jeeli ma by doko-

naneni, nie intuicyjnie, w iekkicii polotach swobodnej

myU. lecz naukowo, krytycznie, na podstawie cisego

rozbioru na.gromadzonych przez wieki danych z zakresu

tak rozlof2li'j kwestjn. Trudnoci te jeszcze si powik-

ijaaj^ woIk^^' koiiiecznego ze stanowiska nauki wymaga-

nia, aby autor wszystkie te daiie przetrawi samodzielnie,

a pochód swych bada, oraz ich ostateczne wyniki su*

iiiiei 111 ie usprawiedliwi.

Ou*y^ tym to uymaganium nauki kryt^-cznej, tak wa-

nym szczególniej w zakresie hlozofii, gdzie lekkomyl-
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no tyle ju popenia i wci na nowo popenia grze-

chów, staraem si wszeclistroiini zado uczyni w ni-

niejszem dziele. Nie miaem w tym wzgldzie bynaj-

mniej na celu popisywa si przed kimkolwiek bwi^ uczo-

noci, rozleg znajomoci odnonej literatuiy i t. p.

To s przecie rzeczy proste, naturalne u autora, pracu-

jcego nad sw nauk od lat trzydziestu kilku. Jeeli,

przy wykadzie swych wasnych pogldów na poruszone

zagadnienia, uwz;j,ldniem szczeg(')owo liistory i lite-

ratur, tak obc, jak nasz, a obok tego wyjaniaem swe
stanowisko filozoficzne w licznych przypiskach polemicz*

nych, — co wanie objto ksiki tak ijowikszyo:
czyniem to jedynie w imi zaznaczonycli wymaga nau-

ki krytycznej, oraz w nadziei, e przez to zdoam si
przyczyni cho w czci do rozbudzenia u nas ywszego
zajcia do filozofii, która dotd nie przestaa byó, jeli

nie chlebodajnym owocem, to w kadym razie najpeniej-

szym Icwiatcni wiedzy ludzkiej.

Ale tu wanie odzywa si owa struna serdecznego

tragizmu! Dla kogo to waciwie pisze si i wydaje
u nas tego rodzaju obszerne dzieo filozoficzne? I gdyby
to jeszc ze w tej ksice miecia si caa filozofia, uoona
wygodnie wedug przedmiotów w krótkie paragrafy, tak,

aby kady móg w niej znale odpowied stanowcz na
wszelkie kwestye, niepokojce umys ludzki: wtedy zape-

wne i u nas wiksza liczba osi')!), w przemijajcych ciwi-

ach zastanowienia si nad sob i wiatem, wziaby do
rki tak ksik filozoficzn i przeczytaa odnone arty-

kuliki. Ale to dopiero „wstp** do filozofii! Wstp tak
rozlegy! Wstp, nie rozstrzygajcy wyroczniowo naj-

wyszycli zagadnie wiedzy, lecz pragncy jedynie za-

chci czytelnika do samodzielnego rozbioru tych zaga-
dnie i wskaza drog, oraz poda rodki do ich rozwi-
zania !

Któ u nas czyta bdzie takie dzieo przygotowaw-
cze do wasnej pracy myli P! Jedni s za mdrzy na
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— IX —
to. Jii dawno skoczyli z trlozofi, ju urobili sobie raz

na zawsze gotowe odpowiedzi na wszelkie pytania: wit^e

jakeby mieli nanowo rozpocz od „wstpu?" A drudzy
o filozofii w ogóle nic nigdy nie trzymali. Dla kogo te-

dy, pytam, nagromadza si u nas ten zasób energii my-
lowej i fizycznej? Kto z niego skorzysta?

Czy same te pytania nie musz nastraja smtnie
autora, wydajcego tego rodzaju prac? ISfie chodzi tu

wprawdzie o niego samego: bo có na tem zaley, e je-

den osobnik wicej lub mniej" ulegnie zawodom ycia, wy-
czerpie bezskutecznie, bez ladu, to wszystko, na co go
sta byo: i gbsze uczucie, i myl badawcz, i dobr
wol? To jest jego rzecz, o któr si nikt troszczy nie

potrzebuje. Ale spoeczestwo? Czy znajduje si w stanic

normalnym, czy postj)uje naprzód, czy ma przyszo
pized sob, gdy yje i dziaa bez wasnego na wiat po-

gldu, bez filozofii, tej mioci prawdy i mdroci ycio-
^^ej? Niech na to odj){nviedz ci, któi zy u nas z negacyi

wszelkich idealnych dnoci zrobili rzemioso, a „owia-
i „nauk" widzieli jedynie w powierzchownem popu-

laiyzowaniu najmtniejszych wytworów obcej myli!
A jednak nie rozpaczam bynajmniej. Bo jeszcze my-

dlimy. E pur si muoYe! A gdzie istniej choby naj-

sabsze zawizki myli, tam lada ywszy powiew, wic
t ksika, zasadom filozofii powicona, nanowo j podnie-

cie^ moe; tam i praca nad rozwojem szerszych na wiat
' ycie pogldów nie jest obowizkiem bezowocnym.
Co wicej, majc z powoania swego do czynienia z doj-

izewajc n^odzie, wnikaem w tajniki ycia umyso-
wego kilku z rzdu generacyj i z radoci widz, e
ostatnia otrzsna si ju prawie zupenie z wpywów ne-

gacyjnych i czuje w sobie pocig do pi-acy dodatniej, po-

wanej, samodzielnej i na polu filozofii.

Tym to wanie ndodszym mionikom nauki krytj^cz-

nj prac sw gównie powicam i tusz, o wozm j
do rki nie bez korzyci dla siebie i dalszego rozwoju
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filozofii u nas. A przy teni licz na modych spccyali-

atów wszystkich gazi wiedzy, szczególniej te na licz-

nych przyrodników, garncych si znowu coraz bardziej

i u nas do sponiewieranej w ostatnich czasach, lecz

w poczuciu swej godnoci zawsze ku wytytLOta dcej
laóiowej nauk.

Zasiada ona znowu na sdziowskim krzele i w imi
zasad wznowionego krytycyzmu roztrzsa spory pomidzy
rónemi dziedzinami wiedzy, a rzesza nauk ju nio prze-

czy jej koni[)ctencyi w tym wzgldzie, lecz domaga si
tylko sdu bezstronnego, wnikajcego jak mona najg-
biej w istot sprzecznych zapatrywa; sdu sprawiedliwe-

go, umiejtnie uzasadnionego.

1 ta to ksika chce by prz3xzynkiem do takiego

sdu nad wspóczesnym stanem wiedzy; chce wprowadzi
czytelnika w labirynt krzyujc} ch si pogldów na przy-

rod, czowieka i Boga, ale zarazem i wyprowadzi na
stanowisko o szersz3'cli widnokrgaci, odsaniajc ])rzcd

okiem duclia najwysze cele myli badawczej, oraz szlaki,

po których ludzko kroczya, aby si zbliy ku tym ce-

lom, znale zaspokojenie swej gorcej miot^ci prawdy.

O ile autorowi samemu udao si wyj z owego
ciemnego podziemia wiedzy wspóczesnej ku wiatu, ku
prawdzie; o ile zadosyuczyni trudnym zadaniom prze-

wodnika modszej braci na tem polu i czy ksika jego

spenia swe zadanie lepiej, anieli do liczne w tym
przedmiocie dziea obcych literatur: to wszystko zechce

zapewne oceni sumiennie ta garstka naszych powanych
mylicieli, którzy wraz z autorem pracuj na tej, u nas
obecnie tak zapuszczcmcj niwie; to moe wywoa i sad

kompetentny ze strony tych naszych specyalistów, którzy

pojmuj potrzeb krytycznego rozbioru ostatecznych za-

sad swych wasnych nauk. Spodziewam si, e dane
w tej ksice dowody szczerej mioci prawdy, wolnej od

wszelkich wzgldów ubocznych, obudz w kadym kryty-

ku .przekonanie, e z wdzicznoci przyjm wszelkie
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— XI —

uwagL majce na celu: cilejsze okrelenie naukowych
danych, gbsze w>rjanienie spornych kwestyj, trafniejszo
ich rozwizaaiie, Ale z drugiej strony, w ' imi powagi
przedmiotu, ma te autor prawo da, aby krytyka nie
kierowaa si osobist niechci i koteiyjnemi tendencya-
mi, aby równie miaa na oku prawd dla prawdy. Ko-
nieczno przypomnienia f

i tak prostej zasad^ , zauiidby-
wanej u nas w krytyce „iiaukowej" bardziej," ui gdzie-
kolwiek, jest niestety rzecz smutn, bo dotyczy jednej
z gównych przyczyn, które wstrzymuj prawidowy po-
stp naszej kultury umysowej. Czy nie nadszed czas,
aby nareszcie i u nas , nauka- wyzwolia si z nizkicli,
nieszlachetnych namitnoci? Nie tramy nadziei i w tym
wzgldzie

!

Zreszt ksika niniejsza nie ma na oku wycznie
filozofów i specyalistów. Pragnie ona zarazem zaspokoi
potrzeby umysowe szerszego grona takicli czytelników,
którzy zadaj sobie pytania : czem jest wiat? co jest ce-
lem ludzkiego ywota? jakie moemy mie pojcie o Isto-
cie wszech rzeczy, o Bogu? Nad rozwizaniem tycli za-
gadnie pracowaa myl ludzka od wieków, a lilozofia
jest owocem toj pracy. To te kady umys gbszy, za-
stanawiajc si nad sob i wiatem, wstpuje w zakres
hlozoffi i w niej szuka odpowiedzi na swe wtpIiwo( i

;

odpowiedzi, zgodnej zarów^no z wymaganiami rozumu, jak
i z danemi wiedzy naukowej.

Wsi^ do fHosofii ma i tym umysom wyjani zasa-
dniczo owe zagadnienia i wskaza, czego si ' pu lilozolii
w tym wzgldziu spodziewa mog.
W celu uprzystpnienia czsto bardzo zawiych do-

cieka filozofii, posikowaem si metod skoncentrowa-ny wykadu. Wskutek tego dzieo niniejszo zawiera
w sobie trzy samoistne caoci, organicznie jednak ze
sob zespolone, niby trzy ksiki w jednej, z których
kada traktuje ten sam przedmiot w rónym atoli stopniu
koncentracyi, a zatem moe by z osobna odczytan



XII —

I tak, pierwsza cz skadowa obejmuje paragrafy

wikszem pismem (cycerem) di*ukowane i podaje w stre"

szczeniu zasadnicze pogldy autora. Stanowi one ca-o w sobie (okoo 100 stronnic), któr mona odczjrtaó

z pomini(^'cieni innych skadowych czci ksiki. Jest to

niejako eleiiieutarny wykad wstpu do iilozoiii, zrozu-

miay dla kadego rednio wyksztaconego czytelnika.

Nawet czytelnik, kt<5ryby cbcia ca ksik przestu-

dyowa, skorzysta z niej wiecei, gdy na pocztku lub

w kocu swego studyum odczyta to streszczenie osobno,

poniewa to mu uprzytomni jasno gówne zasady, które

kieroway przebiegiem przedoonych bada.
Dmg niejako ksik stanowi wspomniane para-

graly w zwizku z licznemi artykuami, rednim pismem
(garmontem) drukowanemi. Tu ju autor rozwija szerzej

i uzasadnia krytycznie swe pogldy, zatrzymujc si du-
ej na tych kwestyach, które wedug jego zdania zasu-

guj na szczególn uwag, lub któro rozwizuje w sposób

odrbny, sobie waciwy. Tu nale np. pogldy na ce-

chy znamienne filozofii w stosunku mianowicie do innych

nauk, na twórczo w ogóle, a w szczególnoci na sztu-

k, jako na antycypacy m'zoczywistuajcych si ideaów
yciowych, lub na prawo przyczyny, na metodologiczne

i metafizyczne zasady przyrodoznawstwa, na stanowisko

spoeczno lilozofa, na iiiutodo lUozolii, na nowe okrelenie

prawa rozwoju umysu filozolicznego, na jego wyksztace-

nie i t. p. Jest to tedy koncentryczne rozszerzenie tre-

ci paragrafów, z wyldadem. cho ju nie tak elementar-

ji\ iu, ri zg inanym jednak zawsze jeszcze w granicach, do-

stpnych dla czytelnika, przywykego do lektury rzeczy

powaniejszej. I t cz odczyta mona zupenie nie-

zalenie od pozostaej, drobnem pismem (petitem) dru-

kowanej.

Dopiero ta ostatnia cz, zoona z przypisków

do wspomnianych artykuów, ma charakter specyalny

i w znacznej czci dostpn bdzie tylko dla czytelnika
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— XIII —
0 wyiszem wyksztaceniu naukowem. Cz ta dopenia

pvz,ednk liosnemi dodatkowemi studyami, history i li-

teratur roztrzsanych kwost}^', uwagami krytyczne-
mi i polemicznemi

; sowem, caym aparatem nauko-
wym wiedzy wspóczesnej, o ile si przyczynia do wyja-
menia naszych poj o filozofii. Autor wprowadza tu

ezytehiika do swojej pracowni, w tajniki .^wego rzemiosa
1 usprawiedliwia przed nim wyniki swych bada charak-
terystyk i rozbiorem wszystkich tych materyaów nau-
kowych, które uwzgldni przy urobieniu wasnego na
rz czy pogldu. A takie studya ródowe zaznajamiaj
zarazem modego badacza, o ile mona wyczei^ujco,
z rodkami pomocniczemi do dalszych samodzielnych ba-
da. Przy tern jednak i w tym specyalnym dziale czy-

telnik ogólnie w^-ksztaeony najjolka ustpy, zdolne go
zaj ywiej z powodu doniosoci badanego przedmiotu, jak
np. literatura polska z zakresu wstpu do filozofii (str,

19—38), klasyfikacya nauk (str. 118—119). kwestya celo-

woci (str 221^231), krytyka pozytywizmu, wraz z po-
gldem na filozofi pozytywn w naszej literaturze (str.

281—296), filozofia nauk specyalnych, oraz Uteratura pol-

ska w tym przedmiocie (str. 321—341), mechanika i de-

tenninizm (str. 370—375), pogldy znakomitych wspó-
czesnycli przyrodników na zasady przyrodoznawstwa
(str. 410—416), zadania i kierunki etyki, oraz kr3rtyka

utyUtaiyzmu i pesymizmu (str. 483—449 i 461^67).
idea filozofa w dziejach lozofii (str. 512—519), sprawa
wyksztacenia ogólnego (str. 666—673), pedagogika stu-

dyów uniwersyteckich (str. 682—686) i t. p.

W ten sposób naleaoby si spodziewa, e sama
objto ksiki nie odstraszy wyksztaconych czytohii-

ków od wzicia jej do rki, jeeli tylko dowiedz si
o jej treci i sami czytaj chtnie rzeczy powane. Za je-

dno za i drugie autor ju nie odpowiada. Jest to bo-

inem obowizkiem prasy, dbajcej o postp umysowy
spoeczestwa, zaznajomi szersz publiczno z treci
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teo^o rodzaju dzie i zachci do wyrobienia swego sdu
0 rzeczach przy ich pomocy. Niestety, wiemy wszyscy^

e nasza prasa tylko wyjtkowo poczuwa si do tego obo-

wizku spoecznego. atwiej pisa o polityce, teatrze

1 powieciacli, ni zda umiejtnie spraw z pracy nauko-

wej. Ale czy dla tego spoeczestwo nie ma wiedzie
o tern, co si dzieje na polu myU wszechludzkiej ? czy
ma pozosta bez powanego pokarmu duchowego i zale-e w tym wzgldzie zupenie od aski i nieaski po-

wierzchownych popularyzatorów, czerpicych sw wiedz
zazwyczaj z trzeciej rki? To te, nie mówic o kryty-

kach, omielam si prosi sumiennych recenzentów, któ-

rzyby chcieli zapozna publiczno z uiniejszem dzieem.

, o przeczytanie })izynajumiej rozdziau: „Podzia wstpu
do filozofii (str. 61—68)/ gdy to da im dokadne pojcie
zarówno o zasadniczej treci tej ksiki, jak i obecnym
stanie bada nad t treci

Dodany w kocu sownik terminów ftlozoficznych

ze wskazaniem miejsc, gdzie s bliej objanione, oraz

spis autorów C5rtowanych, uatwia praktyczne uycie
ksiki w cluiraktorzo podrcznika przy oiyentowania si
w wikszoci zasadniczych kwestyj hlozofti i w ich Utera-

turze. Mody badacz z atwoci odnajdzietu wszystko,

co go w studyach nad filozofic ywiej zaj moe.
Jeeli do tego dodam nizk cen tego obszernego

tonm, znacznie nisz od kosztów samego druku, za co
naley si wdziczno Komitetowi, zarzdzajcemu kas
pomocy dla osób pracujcych na polu naukowem imienia
Dra Józefa Mianowskiego; natenczas nikt nie zaprzecz3%

e zrobiono wszystko, co tylko byo moliwem, aby uto-

rowa tej ksice drog do szerszej pubhcznoci, a szcze-

gólniej modziey, ksztaccej si w wyszych zakadach
naukowych, która, e tak powiem, z urzdu zapozna si
winna z togo rodzaju pracami. Czy to uczyni? i czy

dzieo moje zdoa wywrze gbszy wpyw na kierunek

jej bada i jej pogldy na wiat? tego nie przesdzam.
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XV

Nie oddaj Bi te w tym wzgldzie* przesadnym oczeki-

waniom. Bo\>i4^, co do mnie naleisy, wedle si swoich

i swego Tozumienia rzeczy: reszt pozostawiam innym
i czasowi!

Prócz Czonkom Komitetu Kasy Mianowskiego wi-

nienem serdeczne uznanie i innym osobom, które prac
moj wspieray sw askaw pomoc.

Nale do nich naprzód liczni specyalici, n;i>i i ol-

cy, którzy w dyskusyach nad kwestyami. w ninicjszciii

dziele roztrzsanemi, wyjanili mi niejedno zawie zaga-

dnienie wiedzy wspóczesnej i wskazali pomoce naukowe
do wasnych w t\Tn kieiiinkn docieka. Wymienienie
ich imienne jest tu rzecz niemoliw, gdy pomoc icli

bya zbiorow, skadaa si z licznych wprawdzie, lecz

drobnych wskazówek, które w caoci miay dla mnie
donioso wielk, ale w szczegóach nie daj si cile
okreli Zreszt w odnonych czciach tej ksiki mia-

em sposobno podnie zasugi i nasz3'ch badaczy spe-

cyalistów przy gbszem okreleniu zasad i wyników wie-

dzy wspóczesnej, a skrztne uwzgldnienie ich prac,

drukiem ogoszonych, niech wiadczy o skwapliwoci,
z jak od nich zawsze uczy si pragn.

Wielkiem uatwieniem bya dla mnie nastpnie po-

moc, jakiej doznaem od panów bibliotekarzy rónych ksi-
gozbiorów, swojskich i obcych. Ze szczególiki wdzicczno-

ci wspominam w tym wzgldzie protesorów Józoik

Przyborowskiego i Zygm. Wolskiego, bibliotekarzów or-

dynac\j Zamoyskich i Krasiskich w Warszawie, którzy,

nie szczdzc czsto trudów, wspierali moje jn oszukiwania

nad swojsk literatur hlozohczn, uraz pana .Jana Naake-

go, warszawianina, bibliotekarza w Muzeum Brytaskiem
w Londynie, który z szczer yczliwoci uatwia od-

dawna rodakom korzystanie z tego olbrzymiego Icsiciyo-

zbiom, a mnie pomocnym by szczególniej w studyaci

nad najnowsz literatur jQlozoiiczn, mianowicie an-

gielsk.
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— XVI —

Za staranne sporzad/.enie spisu autorów obowizany
jestem kandydatowi nauk iilologicznych, panu Zygm.
Chmieleskiemu.

Najwiksza atoli wdzi^znoó naley si^ odemnie pro-

fesorowi Romanowi PU uk u wieowi, który z niestrudzon

wytrwaoci podj si askawie czytania niniejszego

dziea w arkuszach korekcyjnych. Bya to przysuga
prawdziwie przyjacielska, na której w wielu miejscach

zyskaa poprawno wysowienia. Bo chocia sam, tak

w tej, jak i we wszystkich innych swych pracach dbam
starannie o czysto jzyka, to jednak usterki w nim zda-

rzy si mog atwo zwaszcza, gdy autor w swych bada-

niach zmuszony by posikowa si ti:lównie Uteratur ob-

c. Za usuniecie tego rodzaju usterek czuj si w obo-

wizku powtórzy pubhcznie prof. Plenkiewiczowi najser-

deczniejsze dziki.

WarBsawa, w Gnidmu 1895.

Henryk 8truve.
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Uwagi
1

wiadomoci przygotowawcze.

L Przedmiot wstpu do filozijfii.

Okrelenie nauki wstpnej do filozofii.

Kada nauka rozpoczyna musi badanie swojo od do-

kadnego okrelenia swego przedmiota, swych zada, swej

metody i innych kwestyj wstpnycli, których wyjanienie
i*tano\vi konieczny warunek samego badania naukowego.

To samo dotyczy i filozofii. Nie mona rozpoczyna szcze-

góowych bada filozoficznych, nie wiedzc: czem jest fi-

lozofia w ogóle? jakie s jej zadania i cele? do czi ^o d-
y? jakiemi rodkami urzeczywistnia winna swe dno-
ci? i t. p.

W naukach specyalnych, przeciwstawianych zwykle
filozofii, wszystkie te kwestye wstpne nie stanowi prze-

dmiotu osobnego badania, a tem mniej sporu, lecz spro-

wadzaj si zazwyczaj do pewnycii, powszeclmio uznanycii

pewników i przypuszcze, okrele i zasad, powtarzanych
tylko dla wiadomoci na czele systematycznego wykadu
danej nauki. W lilozolii. ])rzeciwnie, nie mona ztróry

powoywa si na takie powszeclinie uznane, niewtpliwe
pewniki i przypuszczenia, okrelenia i zasady, jako na
atsde fiindamenta dalszych bada, lecz naley przede-

wszystkiem rozpatrze i wszechstronnie w yja.^Jii te kwe-

stye wstpne, zasadnicze, gdy od pogldu na nie zale
*
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4 § 1. PRZEDMIOT WSTPU DO FILOZOFII.

r(')ny kipriinok i cbaraktor, r(')uy nastrój i duch wszelkich

dalszych bida na polu tilozolii.

Taki odrbny stosunek filozofii do owych wstpnych
zasadniczych i>o}6 o jej przedmiocie, zadaniach, metodzie

i t. p. wynika z natury tego objawu ycia umysowego.
Filozofia nie mogaby stan na wysokoci swego dotych-

czasowego naukowego rozwoju, wyrzekaby si swej wa-
snej istoty, ulegaa by przypadkowym prdom czasu, ró-

nym wj)y\V()in j)()stronnvm ; jodiiem sowem. ]>hylzia by

po przestworzu myli, niby statek bez kompasu i stem, na

rozlegem morzu burz miotany,— gdyby swych bada nie

opieraa na wstpnjmi rozbiorze i wyjanieniu owych kwe-

sty) zasadniczycb, gdyby pojcia o wasnej swojej istocie

chciaa czerpa z mtnego róda wierze, przekona,

pogldów panujcych w tym lub owym czasie, wród tej

lub owej z dotychczasowych sekt filozoficznych.

Ponowne zl)a(binie zasa(hiiczyeli J)()je o tilozolii przez

kadego samodzielnego myliciehi l>yo dotd rysem zna-

mienn3an rozwoju i postpu filozofii, nadawao jej bada-

niom charakter kri/yczny, róny zasadniczo od przewanie
doffmafijczncj tradycyi innych nauk co do ieb ogólnych za-

sad i dnoci. Dla tego te filozoiia powica osobn
nauk badaniom nad wasn swoj istot i widzi w tej

nauce konieczny flindament swego istnienia, caej dalszej

swej l)utl(»wy naukowej. T nauk jest rozbiór kriftyczny

zasadniczych paj^ o filozofii, zwany zazwyczaj wst^in do filo-

zofii.

1* Wstp do filozofii w porównaoia le wstpnemi
zasadami innych naok.

Okrelenia i zasady ogólne oraz róne nwagi przygotowawcze,

napotykane we wstpie do wykadu kadej nauki, a nawet i do wi-
kszoci naukowych monogiaiij, nie s bynajmniej upikszeniem reto-

rycznem, lub zahytkiom scholastyczm^ch nawyknie, nad któremi mo-
na z h'kc»'\va'ni<Mii (zeiuj)r(^dzoj przej do por/ndku dziennego.

Prz».'oi\vni<\ »iw(' l>*>j'H'ia i wiadomoci wst^pno stanowi konieczny

puukt wyjcia dla kadej uauki i zazuaczaj przewodnie zasady,
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któmd DMika si rzdzi w dalszych swych badaniach i od których

kulego uwzgldnienia zaley ])u t.p i prawidowy rozwój tych ba^

ds. Ztd te pochodzi, e pogld na przedmiot i metody danej naaki,

aa jej stan obecny, na jej stosunek do nanfe pomocniczycli, na nie-

wtpliwe wyniki dotychczasowych poszukiwa, na warunki postt^pu

w przyszoci i na wiele innych kwestyj ogólnych tego rouz.ijii, wy-
wiera w pr,iktvoe bezporedni wpyw, czsto mimowolny i bezwiedny

]ia Dajsubteimejsze badania uczonego, na ca^ j^go prac okoo rozwi-

zania szczegóowych zada nauki.

Jeeli si za zat^anowimy nad ródem owych pogli^Uów mba-
dniczych w rónych naukach, to narzuca si nam w sposób oczywisty

Mt, e nauki spec^^alnc opioraj si w tym wzgldzie prawic wycz-
nie na bezporedniej naukowej tradycyi bez osobnego rozbioru joj

tieki i bez kiytycznej oceny jej wewntrznego znaczenia. Dotychcza-

sowe dowiadczenie doprowadzio wikszo specyaHstów w zakresie

danej nanM do pewnych ogólnych pogldów na jej przedmiot, zada-

nia, metody i t. p., a e dziki tym pogodom ogólnym nauka post-

powaa i dochodzia do wyników zadawalaj^rych, — wic modsza
jSreneracya uczonych przejmuje zazwyczaj bezporednio te |)Ogldy op;(')l-

nv od itar-^ztj i widzi swoje zadanie nie w rozbiorze owy( h zasad

jK)dj5tawowych nauki, U ( z przedewszystkiem, a czsto i w yliu znie,

w dalszem prowadzeniu bada sj)ecyalnvch, t. j. w uzupenieniu samej

miedzy odnonie do badanego przedmiotu. Taki za stan rzeczy ma
za skutek, e odnonie do kwestyj ogólnych dan(\j nauki speeyaliei

zazwyczaj w zupenoci ze sob si zgadzaj, a rozchodz si pomi-
dzy sob przewanie tylko t o do treci i wyników swych bada szcze-

góowych. Co do przedmiotu, zada, metody, gównych wyników ta-

kich np. nauk jak astronomia, fizyka, chemia, mineralogia, botani-

ka, zoologia, historya, filologia, prawoznawstwo, teologia i t. p* panu-

je po wikszej czci zgoda pomidzy specyalistami, a spory zaczynaj

si dopiero, gdy chodzi o pogli^d na t lub ow kwesty szczegóow.

Zupenie odmiennie przedstawiaj si nam te stosunki w zakresie

nloiojii. Tu tradycya naukowa nie stanowi ani wycznej, ani na-

wet gównej powagi przy urabianiu ogólnych ])oj(^ i zasad. Podo-

Imie nie wystarcza powoywanie si na panujce lub ])0wszeehnie

l>rzyjf^te jo^ldy. Przeciwnie, kady saniodziebiy myliciel zapatruj*'

si^ na filozoti ze swego odrbnego stn^owiska i t 1m»i la kady z nich

ma na oku prawd powszeclin. przez wszj^stkich uznan i wszystkim

dowie si dajc, to jednak, nie przyjmujc tradycyjnie £rotowych

poj o filozofii, lecz poddajc te pojcia samodzielnemu krytycznemu

rozbiorowi, dochodzi czsto do wynik('>w . ()dst])ujcych od panujcych

w danej chwili pogldów i przerywajcych wskutek tego wewntrzn
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cigo rozwoju naukowego filozofii Z tego wynika, ie filozofowie

rozckodz si w swyck zdoniaoh nie tylko odnonie do kwestyj spe-

cjalnych, lecz przedewszystkiem i gównie odnonie do kwestyj zaga-

dniczycK dotyczcych ogólnego pogldu na przedmiot i zadania filozo-

fii, na jej stosunek do innych nauk, do twórczoci umysu, do ycia,

religii, metody i t. p. To, co u spccyalistów nic daje zazwy-

czaj ])o\vo(ln do powanych sporów, t. j. ogólne zasady danej nauki,

to w zukrt sie filozolii jest przedmiotoin nais;])rzeczniejszych zda
i noi^l-ilów. A *' inyl naukowa dy ws/e^d/ic i zawsze do moliwego
usiuiicia sprzecznoci, a tego dokona nie moe inaczej, jak tylko na

podstawie wszechstronnego badania kwestyj spornych, wic ujawnia

si konieczno osobnego naukowego rozbioru zasadniczych poj o fi-

lozofii» jako zasad ogólnych, kierujcych rozwojem i dnociami tego

odrbnego objawu yda umysowego.

Taki rozbiór zasadniczych poj o filozofii wytworzy wanie
osobn nauk filozoficzn, wtip do fihufii, której wykadem obecnie

si zajmujemy.

Zarzut, czyniony filozofii eo do braku staych, ogólnie
uznanych zasad. Zaznaczony powyej «<tan rzrrzy fo do sporu poniu-dzy rtlozoami

w pr/odinio('ic zasadniczych poj o tilozotii znujdzio swojo i)Ot\vicrdzciiie taktyc/nc w
szym przfliii LMi naszych poszukiwa. Zar/inanu z tc^^^o powodu tilozotii bardzo cz-^ti) zu-

peny brak sUych. ogólnie uznanydi zik>.id, u wskutek tego i brak koniecznych warunków

postpa niwkowego. Filozofowie, mówiono, przyswoili sobie zdanie: ^co gowa, to ronun,*

i doprowadzaj takowow praktyce do ostatecmoci. Ka^jz nich trzyma si wycamie swego
indywidualnego pogldu na zzec^, nie ogldjc si na innjehf a wskutek toga wy-

twarz ^i w zdaniach samych filozofów o filozofii owa ehwiejno, nieolm^Iono i sprze-

rzDo, która tak niekorzystnie wyrónia filozofi od roazty nank i pozbawia j wsael-

kioj cir^gloci w badfiniich naukowyi 1i. Kady tilozof, prowadzi swe badania na wla^^n

r^jk i dochodzi wskutek fcffo do wynikijw jemu tylko waciwych, i przez niei^o tylko

uznanych: grdy tymczasieui nauki spccyalno, opierajc si na pewnych OLTÓinycb. po-

W8Zo»;liiio przyj*tycb zasadach wyzwalaj si z pod wpywu indywidaliiego nastroju po-

jedynczego nczonego i dochodz wskut^^k Uigo do wyników bardziej zadawalajcych

i zgodnych pomid^ sob.

Za pnykiad Uaycsny tych nanoka na spneesno? filozofów pomidzy sob mo-

g stuy Badania akademkene Cycerona, a mianowicie dosza do nas drugn ksiga idi

pierwotnego opracowania, noszca imi LukuUa, Z tej spr/.oeznoci wyprowadza
Tyccron wniosek, w iii';dr/''c prawdziwy o niczem nie powinien wypowiada staao-

wf/yh twierdze, lecz zadawala w najlcps/yni razie prawdopodobiestwem. Zob.

r*zcz«^jólniej Rozdz. 37 i nast. do koca. J'rz< kad polski L. liYiL^cZfiWsiUKao, Puma
fihzoficztie Cycerona. Cz I. 1874, str. 13 i nast.

W nowszych czasach najpopulamiojszym pisarzem, napadajcym surowo na ni^^

zgodno zda mid^r filozolii, hy J. J. RoussiAn, który spoytkowa j jako

gomentf w celu nsprawiedliwienia zaprzecz|cej odpowiedzi na znakomit kwest i

deniii dyoskiej o wpywie nank na uszlachetnienie ohyczajów. Zoh. jego Di90tmn mr
ka seitneee et ks artf 1750, Podtng zdania niektórych histoiyków literatury

Digrtized by Goo<?'



§ 1,1. WSTP DO FILOZOFII I NAUKI SPKCYALNK. 7

Roma pod tym wzgldom bya ksi&s, któr LiU(MjI-1B4U>i (f 1552) wyda p. t. Vro(;y-

wmarnwia adver»ua Utterat et Httendos.WM prac ostatniej doby, dotjrkjcyeh tej kwestj aa szcso^óln ttwa^(.> za>

>lu^je: Fr. Bbintano, Utiber <lie OrUnde der EntmuiMgttng anf fihSoaophitdtcm

Gebiff 1874,

W nssTr'] litomturze liczny yMiót owych narzeka na filozofi i nauk w o'yMi\

oraz obrun«; ich prznnwkn tvn( /ansutoni, zawi* r! w sobie: Rozpra^rn vful przijinjnami

nvaczajcych nauhum tnnienuui, odradzajc i/rh -^^u; iv rónych wirkach Hiviaf'i. A. So.-

TTK0W1C2A, 1828. l'oruiuio bo|jratego hi.st4>ry< znenfo i literackiego matervahi, rzccit

jednak nie jest traktowana zo stanowiska kiytyczncgo.

Rozbiór krytjcai}' powyszego tarzota co do spncocsnoci zda w zakrosie iilo-

lofii podaje mows uniwersytecka H. Stbuteoo: Cechy dutrakerystyetne filozofii i jfj

naeteme i por&wnaiue e innemi naukom 1875. (E'nekad St. Tohaszewskikoo). Str.

U i nast^: ,W rzc< zy samej, nab /.y przyzna, o przedmiot filozofii nie da sit* zrazn

dokadnie okrc>li« . sami filozofowie; nie zgadzaj sit» nii<;dzy sob wzgldem takicli pytui

pk: cn to jr-it tilozotia'^ tio r/PL'n dy? co st:inowi if>j có^^nf. rzeczywiste z^idaniu,

oJrumai.\'e jii. od inn\ch nauk? jakii' specyalne tilozotiizne zadania wypywaj z jej

iatoty? i tak dalej. Podobnie ni*' zostaa jeszcze o-^tat-czni'' roztrzygnit kwestya

metody tilozoti«^znej : czy filozofia ma rozwija swe pogldy li tylko na mocy oderwauycb

lil^iifl tonunu i jak pajk snu ze siebie sw paji^czyn.—c/y te wedle metody in-

<lnk«g;jnj» na podobiestwo pszczoy, szoka mateiyala dla swych pogldów zewntrz

elile? Ts sama nieolerelono i ta sama niezj^roda praebija si równie we wszystkich

spe^alujch naukach filozofii. Filozofowie do dzi dnia jeszcze sio nie zgodzili co do

pównego przedmlota logiki, metafizyki, psychologii, estetyki, etyki; ile jest systematów

tiloioficznych, tyle i n')nyeh okrele tych nank. O niezgodzie pogladw na tilnzoti i nau-

ki filozoficzne, zachodzcej poród dyletantów tiio/itticznyeh i specy ili-r.'t\v iiiiiydi iriuk.

ja niema co i mówi. --Tak jest w istocie, a nikt ze znajcych filozolit' ni«; zaprzeczy

temn, comy wyej powiedzieli. Lec?, kwestya polega na tem: czy to wszystko dajo

komukolwiek prawo do stawiania filozofii poniej nauk specyalnych, w kti'n^'ch nie sp-

kamy podobnej nieotorelonod, podobnej niezgody w icwestyach zaMdntczycb? — Je-

eli dowiedziemyt e nieokrelonoó przedmiotu filozofii, niemono zamknicia jro

w gnaicach jakiejkolwiek specyalnoci, wypywa z samej istoty filozofii, a nioz<:odn fi-

loniSSw, odnonie do jej za.sadniczych zada, nie wykluc/.a jednoci w ogólnym charakte-

rie wszystkich dno.ci filozoficznych: natenczas, zdaje sic, nie lujdzie rzecz dziwn, e
dojdziemy i do zupelnio innych wninskAw.... Filozofia jako dnoi' do aamudzirhicgo

mylenia, nie moe i«; opirnu na adnych uprzedzeniach, na adnych przesankach

i posrladai h, któren- byy /.a" /.rT{)uitc wprost z frotowj^iiro niiiteryalu hi.storyi lic/, adnej

krvtyki. .Samodzieluoic nadaje kademu umysowi filozofujcemu prawo zwracania swej

uwagi, przy wytwarzaniu pogldu na wiat, przedewszystkieni na r przedmioty i kwc-

Mjre, które szczególniej pobudzaj go do mylenia, i badania wanie tych stron ogólnego

ktirienia, które, wedle j^ przekonania, su za niezbdn podstaw do rozwizania

glNuych zagadnie filozofii. A poniewa infere.s, pobud/aja.cy do mylenia filozoficzno-

go, jest bardzo rozmaitym zo wzgldu na róno osobników i czasów, i zatr/.ymuje uwa-

myliciela na rónych pr/ediuiotach : to rzecz naturalna, c z toj nr/mrutofi intere-

*>w lilozoficznych, 1)0wstaj zariiwno róne okrelenia {)r/cdiniotu filozofii, jako te i róne

kierunki hadania i i)oznawRn!a t^iro przedmiotu.... Filo/.utiu nie bya by podem sani^Hlzidncgo

mylenia, gdyby nie zawieraa w sobie monoci tak rónych sposolM'»w okrelania swego przód-

wotu, gdy)y ogranicnto zgóry liadania nmysa filozoficznegojakiembd z trdycyjn<«m lub em-

póyesnem pojciem swego przedmiotu. Okrelenia filozofii, pogldów na ni, nie przyj-

tuy filozofowie jako gotowego, z zewntrz otrzymanego materyau, do którcgoby si

Digitized by Google



8 § l,a WSTP DO FIOZOFn JAKO SAMODZIELNA NAUKA.

stosowali Im sadnej apnedni^* krytjki, jak to m nuejaoo we waijatidch haijdk

kach; prsec!\mio, iatota filo7.ofii wymaga, aby samo omacsenie joj przedmiotu byo wr
nikem uprzedniecro rozbioni i kr}'tyki, wynikiem samodewlneffo inysit nia i filosofowania."

Zoh. t\ iu wzgldom take: S. Pawupki. KUka irwafj n pndstnine i ffrnn>C(uh filo-

zofii lb78, str. 2ina8t. W. I>rTOsr,AWsKi. (J uhi-cni/ni sanie filozofii. HiMiDteka Warszawska.

T. III, 190 i nast Z. ( i abryelski, Czetn filozofiaJest a czem bdzie 1801, atr. 38 i oasL

2. Wstp do filoiofii jako samodzielna nauka filozofiesna.

Rozbiór krytyczny zasadmczych pojo/' o filozofii uznalimy wy-

f^j (§ 1) za przedmiot osobnej nauki filozoficznej. Tymczasem mo-

naby zapyta: czy kwestye, stanowice treóó wstpu do JUoio/U, za-

wieraj w 8obie w samej rzeczy przedmiot wystarczajcy do wytwo-
rzenia osobnej nauki; przedmiot, z jednej strony do6 samod^elny,

a z drugiej do rozleg, aby jego badanie zasugiwao na miano

atobnef noM filozoficznej?

Wielu mylicieli nie podziela tego zdania. Wielu sdzi, e nale-,

ty przystpi do filozofii bi^zporednio, bez adnych wstpnych poszu-

kiwali; >;inie badania filozoficzne wyka, lzciu jest filozofia. Tak

np. Heoeu dowodzi, e filo/otii nie mona okrela przed faktycznem

rozwiuit^c iiui j< j
treci. Filozofia jest. wedhijj; mego, „swobodnym

aktem myli itreier Akt des Denkens •
i wytwarza ^erzengt* nwój

przedmir>t. wic dopiero w kocu swego |)ochodii moe wyjani swoj
tre [ Enc^klopitdie der philosophischen Wissensrha/ten 1817. Werke.

T. VI, 1840 str. 25 i nast.). W tym duchu i J. Gouchowski w Lek-

a/i wstpnej do mfkadu filozofii z r. 1822 (fiibl. Warsz., 18i2, T. II,

227) mówi: „Jest filozofia jak ów w, którym wyobraaj wieczno:
jej pocztek z kocem si^ styka i aby pocztek byt jasny, trzeba jui

by na kocu... Filozofia na definicyach koczy si, nie za od nick-^

si zaczyna.^ Podobnie J. Kbbheb w Wykudt synUmatycznym filoMof^\

1849 (Dziea^ T. I, 1877, str. 2 i nast.): „Dopiero w samym rozwoju

treci filozofia zdoa usprawiedliwi osnowtj swoj; dopiero w samem
swojem postpowaniu zdoa wytómaczy si z i^ostpowaiiia tt»go,

wszelkie tedy dokadniejsze wyjanienia i dowody przed rozpoczciem

samej osnowy, byyby przedwczesne, byyby rzecz dobrej wiary, ale

nie imiii jt^riioci rzt b liu j.'^ T w najnowszych czasac)i myl t wygo-
si W. DziEDUszYOKi. który swe Roztrzsania filozoficzne o podstawach

pewnoci ludzkiej^ 1802, rozpoczyna temi sowy : „Trudno okreli c

jest filozofia i okrela tego nie potrzeba. Lepiej wej w rzecz sam
odrazi i wnikn w jo

j wntrze, a kady pozna wtedy, e filozofi ni

jest to, co bywa jej mianem czsto przezywane.'' Wskutek tego

potykamy cae sysUmaia /UotoJUj oraz encyhhpsdys nadb JUoio,

w których vimtp do fiU>zo% nie jest traktowany jako osobna



§ 1,2. WSTfP BO FILOZOFII JAKO SAMODZIELNA NAUKA. 9

lecs sprowadca si w najlepszym razie do szeregu nwag przygoto-

wawczych, zaznaczajcych w krótkoci stanowisko autora i jogo po-

gldy na tilozofm w ogóle, bez wsziclistroiiuef^o i krytytznogo uza-

sadnienia tyei pogldów. Nale tu szczególniej odnone prace Hegla,
FtóCHJiKA, LoTZEuo, Di URiNOA, Ctrasmanna. Kremkha i iunych.

Takie lekkie traktowanie zasadniczyeh pojt;e o tilozofii sprzeci-

wia si jednak istocie samej filozofii i pociga za sob jak iiajgorsze

nastpstwa dla dalszych bada filozoficznych.

I tak: li Filozofia chce by przedcwszystkiem nauk krytyczn^

lecs nie jest ni, gdy swych poj o wasnej swojej istocie nie opiera

na moliwie gruntownym i kzytycsnym rozbiorze odnonych nauko-
wych danych.

2) Bez takiego rozbior filozof nie zdaje sobie nale^^t^j spra-

wy: zkd pochodz jego pogldy na filozofi, jaka jest ich warto
istotna—lecz podlega rozlicznym przypadkow^nn i postronn>^n wpy-
wom tradycyi. chowania, sekciarstwa i t. p. naruszajcym samo-
dzielno i niezaleno jego sdu o rzeczach.

Nareszcie. 3^ nie mona spuci z oka i tego. e Itrak naukowej
clsltoci i krytycznoci co do zasadniczych i)oj^ o filozofii zaszczepia

w iimysl zbyt czsto skrzywione lub bdne dnoci, uniemoliwiaj-
ce dokadne postawienie, a tem bardziej prawidowe rozwizanie szcze-

góowych kwestyj filozoficznych.

Dla uniknicia wszystkich tych zbocze nale^ tedy z moliw
gnmtownoci wyjani pojcia o filozofii i uzasadni je wszechstronnie
i krytycznie.

dania powyszemu zadosy uczyni mona tylko, traktujc
wip do filozofii jako osobn nauk filozoficzn. Zasadnicze poji^c ia

o filozofii stanowi zupenie samodzielny, zamknit^ty w sobie przedmiot
hsdania, przedmiot, w kadym razie nie mniej saniod/ieiny i zanikniq-

ty w sobie, jak przedmiot wielu innych nauk filozoficzny di. - - np.

teoryi poznaiua, lub teoryi pit^kiiM 'ZN-li estetyki, lub teoryi moralno.id

czyli etyki i t. p. Nadto filozofia w og/ilnym rozwoju ycia umyso-
wego jest objawem odi-t^bnym. wyróiiiaiieym sif^ caym szeregiem cech

charakterystycznych od iimych wspórzdnych objaw-Ar, od nauk spe-

cyalnych, od poczyi i sztuki, od religii i t. p. i dla tego na równi
z iiiemi moe i powinna si sta przedmiotem osobnego naukowego
badania, osobnej nauki, majcej na oku r ozbiór kwestyj : czem jest fi-

lozofia w swej istocie? jakie s jej zadania i cele? do czego dy?
jsk drog swe dnoci osign winna? i t. p. A e, nareszcie, filo-

zofia znajduje si w cisym zwizku z pozostaemi objawami ycia
omysowego, wskutek czego rozbiór jej istoty pociga za sob wszech-
Btsonne wyjanienie jej stosunku do tych objawów, jej zalenoci od
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10 § 1,2. WSTP BO FIOZOFn JAKO SAMODZlJtMA NAUKA.

nich i wpywa na nie i t. p., przeto i tutaj ])rzedstawia si^ nam ro-

zlegy przedmiot badania, nadajcy si w poczeniu z powyszemi
kwestyaiTii do wytworzenia osobnej naukowej caoci o treci równie

samodzielnej i cliiu.iktirystycznej, jak boc:atej i doniosej. I pod t^Tn

wzgldem nic ma terly najiDmejszego powodu ruzliiorowi krytycznemu

zasadniczych poj o iilozoiii odmawia eharakteni samodzielnej nauki

filozoficznej. To te na podstawie l)a«la taku h mylicieli nowszych

czasów, jak: Bacon, Uescabtes, BoHMii, Hpinoza, Malebbanche. Nkwton,

L(X3KR, LfiiBNiTz, Berkeley, Wopf, HuM£f GoNDiLLAC, Kant, Fichte,

Schkllin(},.Tacobi, Hegel, Hbbbabt^Gouchowski, AmpebBjTeentowski,

CoMTB i inni, rozwiana si zaznaczona wyej (§ 1) osobna nauka tu^t-

pu do filozofii i znalaza opracowanie systematyczne w caym szeregu

dzie, poczwszyodAl. BAmcoABTENA Fi*m*/ii ogólneja do wspóczesnyck

prac Fbohschauheba, H. Spencera, Tibbbohikna, StbChpa, Wundta,

Ol-apbi7kb'a, Babthblbht St. Hilaib£'a, adda, Yobbta, Paul-

SBKA i wielu innych.

l. Liiteratura wstpu do filozofii. Woheo zamtu poj«.', panujcego

w nowszych czasach na polu tilozoHi po upndku 7. jodnoj strony l)07\^2'ldne2ro idoaliznm

HL'<rla, a z druLMoj materyaliznu ; wobec znakoinityi-li po«!tpp6w nauk sppcjaln\ ri.

w szczfjnlnftpi pr/.yrodnirzycb. usuwajcy- 'li w swiadoinnsi i naroiluw cywilizowanyidi

Itadania uhizuliczuo na jtlau dalszy. — punowny iD/Jiiur za^saduiczych poj o hlozotii

okaza sii; rzecrz konieczny i wskutek togo zjawi sic w ostatnich czasach szer^ po-

wanych prac, ntajiicy* h za przedmiot wsij do filozofii, jako samodelii nauk tloaih

iicasn* Dla wyjanienia historycznego n»wojn tej nanki i wcolo zapoznania catytelaika

z bogactwom rónorodnymi pogldów mylicieli na wstpne kwestye filozofii, zaznaczamy

tntaj szczegóowo te poszukiwania filozoficzne, które da^ pocztek wspóczesnym opra-

cowaniom kryfycznego wst<}pu do filozofii.

W tym przc^ldzio literatury cytuj*: tylko tc ostatnie wydania dzi<'l. / kr<.rcmi

sam si zapoznaem. W widu wypadkach i'-tiiic.j;\ wydaniu lid inne, )d now.szc, kUirych

odszuka<:- naley w odpowiednich bibliogratiacb lub w Hist^ryi filozofii UEBEKWEdA, wyd.

7-0 1880 — 1888.

Bacon, 2iovum orgcmum ftcientuu-um 1620. De (UgniUlie tt augmentit aeieniktnm

1623. Works ed. Spedding 1857. Dziea te zawieraj w sobie krj^tyczny pogld oa

ówczesny stan nauki w og61e» a filozofii w szczególnoci i staraj si wykaza e filo-

zofia i nauka nie polegaj na rozwoju oderwanych lecz na rozbiorze realnych

wasnoci nsetrzy i to przy pomocy metody obeerwa^^i i dowiadczenia. Metod<; liakona

wyoy po polsku MicHA. WiszKiswBiu w pnu^y; Bakona metoda Uomaceenia natmy

1834. Nowo wyd. 1876.

OKsrARTFs. Discoiirs (ie la melhmk Hnzprawa o tmodzie. Przekad polski

W. DuHazYcKiKuu 1878. Me4iaHtmes <h primo phihmphia 1041. RoimyMania nad

zasadami filozofii, przekl pol>ki .1. K. Dworzaczka 1885. Frincipia philosophiat

1644. Ct, l de principiLs cogniwnU humanae, Gearres philosophine od. L. Aini-

Martin 1888. Kartezyusz zagbia si w ostateczne podstawy filozofii i pojmnje jjako
wynik rozwoju yciowego czowieka i z tego stanowiska przedstawia genez wlasnynk

pogldów filozoficznych, poczwssgr od l>ezwzgldnego wtpienia, pnyrtem rozbiera mmdtf
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§ 1,2,1. ITSBATDKA WSTPU DO FILOZOFII. 11

iigólno pnwidowcu prac^ na poio filoasotii, doprowadzajcej do ja.<ny(>h i pewny* h pojij

BAmiB, Tim dem drdfadtm Ld>en des Menadien, Vkrgig Fragen ton dtr Sede,

Pwe, napisano 1620 i 162:3 r. a ogoszone drukiem 1660. Schrifttn lhI. K. W. S<'liit.'liIor

Przekad francuzki T.. C\. St. Martin a 1800 r. Jedynie uczucie owiecone wia-
ttem iHwkiem i odrodzemt diu lia daj. wf»dug i(»hnjepo. P-kojmi prawdjr. Na toj pod-

stawie rozwija on w duchu mistycznym swój pogld na wiat.

Spinoza, Ethun ordine geor/tcrico deniomrau 1677. h^dit. liiuder lR;i. Prze -

kad polski A. Tasrala 18S8. Filozofi lrzy Spinoza zasadniczo jak riiij.ri.lej z mo-

nliio>religijnym WfWojm. al<»wkka i dla tego wykad swego filozoiicznogu na wiat
pogla oa^jrwa etyk,

Masbbamchb, De la recherche de ta v&U ou Ton iraite de la nattre de Veai*rU

de Vhomme et de VuBage guU doit faire pour ^fUer I crreKr datis les nciencea 1674.

Ostetaie wyd. pnj adMb aatora 1712. fh iwrea, od. J. Simon 1H12. Jest to rodzf
teoryi poznania, opartej na rozbiorze zmysli.w, wyobrani (iniagination), iniy>u ('•/y>t<'}jro

'Irsprif pur*. sknnno^^ci i nami^tnoci (inolinaticii. passions). w cflti wykazania. /,<• fylko

ii^iosc duchowa z iioi,nem, riidcin prawdy, iiiD/f tioprowadzi' do prawrl/iwfj tilozotii.

Strea2cxeiuu pogldów Malehrancbea w tym wzgb.nlzio zawieraj w suiue jego: Kntrc-

Ikw iw kt metaphifsiq%te et nutria rcUyhn 1688.

Kbwtok, NatmraUe plaloMpkiae principia maUiemaHea 1687. Nowe wydanie

1972. S to pnewainie sasady filowticaaiego pojmowania przyrody, ale traocia ksiga
tego diieia lawiem safasem wyJdad ogólnych prawide /Uozofowawia (ro^lao pliioso-

pbasdi), adogjcych dotd na blisz uwag.
I-fOcKE, An essay etmeeming h^n»;<n underHtanding 16M. Works ed. St. .lohn

18M. Celem fCL^o traktatu o umyle ludzkim jest weltir nntora (ks. 1. ro?.. 1. i; iM,

oknp?ili('- ..pocztek, pewno i <rranice wiedzy Ind/.kioj. jako t<' zasady i st<»pnie wiary,

mnieiuauia i zgody." Rozpada i-it; on na c/tfry k>ii.:.a, z których I-sza traktuje o idfte-h

wrodawnycb, Il-ga u ideat;b w ogóle. Ill-(ia o w> iaza( li i mowie, IV-ta o wiedzy i lunic-

iDiniii. Rozbiór idoj amyso i sprowadzenie ich do pierwotnych czynników psychicznych

aonsacyi i refleksyi Locke poczyttye za koniacsny waranok prawdziwoj filozofii. Wyjt^
ki z tego dziea Lokka ntoeyl umiejtnie i pfz^oy na jzyk polski A. Cyankikwicz:

ho^ka et^ rnySU m LoUdsa o roeunme htdekim teyjiU 171^.

I EIBNITZ, Nouv€aux esmie tur 1'entcndeynind humnin. llzcez nafi^ana ju w r.

1704, lecz wydana drukiem dopiero w pówieku po inion i Leibniea. 176.'), ()<mvres phi-

losophioup:*, fil. P. Janet T. L 1866. Dzieo to jest krytyk powy<zHj-o dziea .nkka.

które Leibnitz jednak w przedmowio nazywa „nn des plus heaus et des plus e-iim- s

oavrages de ce teinp^." Ma ono toniu,' (lialotrn pomi^^d/y Vilaletein i Teofilem, z kr<>iyvdj

pierwszy wypowiada pogldy hokka, a drugi Lc;il>uilza. Tudzia odpowiada w zupe>

Doci podziaowi dziea Loicka. Sprowadzenie pracy umysowej, objawów myli ludzkioj

do pewBjch prawd zasadniczych, z charakterem powszechnej koniecznoj»ci (necessitó uni-

feneUe), — oto dino waulldl prawdziwej filozofii, wedag Leibnitza.

Bkbkkbt« a tnaHae eo/neeming he principU's of hwman hum huUje 1710. Ed.

with prolegonit na, awMrtations etc. C^. P. Krauth 1886. Rzecz o zofiadach poznania, prze-

kad policki F. J EZiERSKlEio 18JK). Traktat ten. jodoltnin jak i poprzedni*' //ijmuie

pierwszorzdne stanowisko w dziejach tenryi po/nania. ale po.wi«^'nny je^t /.ara/jMu kwe-

styom dotyczcym zasadniczych podstaw wszelkiej w ogóle tilozodi, jako rozrónienia

prawdy od mniema uudnych.

Gh. Wolff, rkUomphia ratitnudie aw togiea 1728. Wyd. 3-ie 17-10. Digcumai

protHmiHarie de pkUoeepkia in genere. Autor ehamkt«!ryzuje tntaj wiedz historyczn,

fiemfistn i makmaltyatnt dowodzc e pierwsza ma charakter mpiryejsny (cognitio
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12 § 1,2,1. ITERATUBA WSTPU DO FIOZOFIL

eomm ooe amit, atne fiimt), Mtotnia ma na cela Mdcm poamanie neay (cognitat]

oaatitatiji ronun), podcns gdy imtaj filoBoiicmj, WoUr, sa pnykadem eRmit
przypisuje charakter ra/onaiMff, polog^cy na ol^atnieniu matefyahi empitycoieg^

'

s punktu widzenia je^ przyczyn (oognltio lationis coruro quae sunt htne fiunt).

Tutaj w}Tnioni nalny i prac ucznia Wolffa J. Cn. riOTTsrTTFPA. p. t. Ersc
Oi'ihtdr fUr grmmmfni Welweinheit. 1-sze wyd. 17;vV przooon na nasz jzyk pod

prt^ikiyn i z pr/cdiuowii Wawhzyi a Mitzlek i>k Koi,*»k pod napisem: Pieticsse praw-

dy calej /iUiZo/ii, w której wszystkie fiUizufskie nauki przyzwoitym porzilkieM wyoone
% na dwie ttci podzidone s, kwoli iym, którzy publicztde w ^cademiach kkcyt hkr
1700. W pneklad^e tym wydano jednak tylko cz, obejmujc logik. Popraedsa j
tc»^, awierajey tre^owooMM do fHotofii w poiemse^noki, gdsie jesi mowa o jcg po*

joein^ zadaniOf maaenin i podziale (Co do tego pnekladn sob. mój Wykkid tytfmo'

iyctt^f kffikL T. I. 1870, etr. 176 i nas.

Home. Enquiry ronrcming kuman understanding 1748. Ed. with notes by T.

H. Oronn 1H78. Tr:iktat ton rozwija dalej /i-^afly I^kka i dochodzi do wnio-

sku, e przodmiotem poznania, wic i filosofii, si tylko aimut^ potnidzy idetmU^

i fakty.

CoNDiLLAC, Essai HHf l origiM des connuiiisanees hunmit^ea. '2 tomy, 1746. Trait^

da atntaium 1764. OeuTies 1622. lVaktat o wraieniiadi Mmy»mych, przekad

polski A. L&MGsao 18S7. Roswjjc konsenkwentnie owady aensoalismn, Kondyllik

pizycsyntt si do krytycznej oeeny znaczenia wnM zmyslowyek dla tloioficsnego po-

znania rzeczy.

Tu. Rkio, Inuiry ino thc human mind 170:3. Works ed. by D. Stewart

Autor jest gwnjTn przedstawicielem filozofii szkockiej, obroc zasady zdrmrf^o mz^sd-

ku czyli zmf/^bf poicszcihy^rfio (common sence), obejmujcego wszw^tkie prawdy zusaiiii-

cze jak teoretycziuj tak i praktycznej filozofii. Zna<^zenio t<'j ><zkoy pok'*rft na tcm. e
zwrócia szcze^rólu uwag na podmiotowe, psychologiczne pod::>tawy tilozotii, na dane

wewntrznego przewiadczenia.

Al. Baumoabtbn, PhSotophia generdliy ed. FOzster 1770, Jeit to pieiwaM

dzieo roztizsajce, wedng wskazówek CAi. Wolffa, zasadnicze pojcia o iilowili w spo*

9ól» systema^ciny w osobnej nankowj caoci, nazwanj filozofi ogStM^ a odpoi

jeej podanemu powyej okre.lcniu ui»(qmi do fih»^ (§ 1). Tre t^ ddela stanowi]

nastpujce przedmioty: notio, certitudo, objectnm philosophtoe, nesne, ntilltae phikwo-

phiae, libertas phiiosophandi et<\

Kant, Kritik der reinen Vemnnfl 1781. Wyd. 2-gie uzupenione przez autora

Prolegmnenn zu eiiifr jeden kiiHftigen Metaphtffnk. (Ue ais Wis.sru.scluift irird

auftreten kónnen 1783. 'Ire tego dziea wcieli Kaut po cziici do drugiego wydania

krytyH czystego rozumu, Kritik der praktischen Yemun/i 1787. Kritik der UrheiUkra/t

1790. Werke ed, Satietwtein 1867 i nast Temi pracami Kant pooy fondament Ary-^

ttf^tmu filozoficznego, który .sta si punktem wyjcia dla caego dalszego rozwoju lic

zotii i w^^warl wpyw stanowej na wspóczesne pojcia o samej filozofii i jej stosookn

do reszty objawów ycia umysowego.

.1. O. FicHTE, Ueber den Tiegriff der Wisseuschafhlehre oder der sogenannien

Phifnsophie 1704. Werke ed. J. H. Fichte 184.") Filozofia rozpatrywan tu jest jako

nauk;!, okieslajura trp«f' (feialt) i form wszystkicii innych nauk, czyli jako nauka nmk.

Powinna una .^tanowii je<iuolity ftystenutt wio<l7y. wyprowadzony z jednej najvvviaz*y

zasady (Griindsatzj, któr moe by, wedug Fioht^jgo, tylko sani podmiot mylcy t.j^

iwiadomaii nasze ja.

SoflBiMo, (%Ócr dk M9glidiJKU emer Ferm der Pkibmphie aberhM^ l\

Sif9tem de$ tranneendmitakH Idealinma 1800. Weike 1836 i nast Podmiotowy,

l78r>
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§ 1,2,1. UTEBATDRA WSTPU DO FILOZOFU. 13

Ijektjrwny idealizm Fichtego stara t^u^, Sclielling uzupeni rozbiorom przyrody, (/.yni to

jednak lAwniei z pnnkta widzenia idaaljstjcznych ])rze^buiek. Filozofia jest wediug

ugo objawom ^intelektoalnej czysUt duchowej i twónstej wyobrani (intellectnelle, tein

gcirtige nad prodnctiTe Anschannng).*

Fb. H. Jacobi. Ueber das Untetwhmen Erittciamus, die Vemunfl zu Ver-

ffoiide zu bringen 1800. dm gdttiichm Dingen 1811. Worko od. Fr. Krsppen

1SI2 — 18-20. Prace povry8ze zawieraj w sobie krytyk*; filozofii Kanta i S<hellinga,

a przyjmuj'- za pod«:tAWf' fakty iciculofmKci fTlKitsnrlion th s liewu.sstsoins) .staraj sio

w^kazai. »' tiiozoiia prawdziwa jest wynikiem bezporodniogo poczucia najwyszy*!!

prawd seroa ludzkiego ((rcinttth) o Bogu, wolnoci i niemiertelno.oi, czyli wynikiem

ttiary Hlozoficznoj. Wszelkie dowody rozoniowe tych prawd, wszelka spftkulai\va nau-

kowa i fiknoficama sawieraj w sobie, wetUng Jacobiego, petitio principii i obracaj hv:

w bdnych koach bec wyjada.

Hbob, PhSnomenokgie det Oeittes 1807. EneykU^pSUe dfr phUoiiopkucKm

WmenKhfiften 1817 wyd. Skjio pomnoone przez autora 1830, Werke 18;V2 — 1840.

Enryklopodya po k^>tkira watpU' obejmuje logik, tilozoti przyrody i ilozoti ducha.

Rnrw.tj odmvanc?j. abstrakcyjnej myli przy pomocy metody dialektycznej stanowi isto-

t-; tilozotii. wedug Hegla. Waciwego frsfpu dn filozufii w jego systomacie nie ma,

wynika to z tego. co si»; o nim ju wyej istr. N) powiedziao.

HsafiAKT, Lehf buch zur Eirdeitung m die Fhilosophie 181:1. Workc ed. }Iar-

tenstom T. I. 1860. Nowe oddaielne wyd. 1883. Urobienie poj^c (Bearbettang der Be*

giiffe) jest, wedng- Herbarta, aadanie fUoiofii. Z tego Btanowiska rozpatruje on w tej

ptacy kweatye asadnifse, dotycioe treSei t metody fliosofii. Ksika ta, jak w ogcile

dziea Herbarta oraz wikszo prac, wyszycb z jego Rskoly, odznacza si cisoci okre-

le i jasnoci wykadu^ opieia si jednak na szeregu zg6iy po¥rzitycb zatiad, cie-

fllisjcyrh bardzo zakres poszukiwa tilozoticznych.

I. GoMJCHOWsKi. IHe Philosophir in ihrrn} Vr>'hnl1niss zutn I^ebcn gnnzer Yolker

n7id rin:rl/ier Mrusrhni 1H'>>. Pi-zeklad polski spcir/dzi, podobno. Ksawery Broniko-

traucuzki ksina ( "zktwehty.ska. Donosi o tern Fsfreicher. ale nie podaje szcze-

góów tyci wyda. 'ouijmo u.silnych sUiran, w adnej z dost^pnych dla nmie biblo-

tek, piseUad6w tych odnale nie mogem. Pkzelclad rosyjski wyda akademik D. Wsa-
zDnBtJ, w 1834 r. We wstpie autor owiadcza, ie nie zamierza wyoy swj filozofii,

ani mOwi o rinych systematacb filozoficznych, gdyz wstpujcym do pizedsionlca filozo-

lii nie naley za.szczepia(' zamiowania do pewnej szkoy, ani wetrtn do innych, lecz nale*

JT pizedstawi im ide fibiznfii w jej czystoci i ywotnoci, aby si zachwycali jej pon-
timn widokiem i timilow ali indro. Stosownie do tej myli przewodniej, autor rozpatruje

zmrtfme tilozotii i dla ycia nnr >duw, a w szczególnoci jpj stosunek do nauk, rdujH

I }'nri»ttra, Je-^t fo pra<ja, zasuL^ujca dotd na lilihZ uwagt; z j)o\vodu jtodnioscfo

p«gldu na zadania i dnoci tilozotii. Mówimy te o niej niej przy rozbiorae siosun-

Ictt filozofii do ycia § 12,7.

A. M* AMPtRB, Ettai tur ta pkihtopkk des temcea ou expo9Uum a»iaiHque

fmt cktmfieaihn mOurHle de touUa fes cmnaiamees humaineB, T. I. 182)4. T. II.

ISSa Obok szeregu uwagr wstpnych nad naulc i filozofi w ogóle, dzieo to zajmuje

gównie klayfikaj wiedzy ludzkij (zob. niq}).

Br. F. Trentowski, Orundlage der umver8eUen Pkilonophie 18:17. Po rozbiorze

kryterium doteiadczenin. rozumu (Yemunft) i wre-;^< io spostrzeganiu (Wahmehnjmig),
antor nazywa swoj filozoti spostrze/jawcz ( \V;vhnieliniTinsr>iphilosoiiliie'i. I wzgldnia
ooa poprzednie systenmty i dla tego ma rbanikter uniwerMilng. Nastrpnic iH''»wi o me-

toitie i p(fdziale tilozoiii. Dzieo obejmuje tedy tre nauki wst<ipnej do tilozolii, ule j>t

l^&wnie wstpem do szczegóowych pogldów filozofii Trontowskiego. Zauwamy tutaj,

Digitized by Google



u § 1,2,1. LITERATURA WSTPU DO FILOZOm

iie Wakmduimiff (aninailTmio) Tnntowaki w pAniojszych pracach omaos bowjb
polskim wymem mff», a Libelt w ocenie tego didda wyiaiem iatirtaeme (Pitma

MfitejMe. T. V. 1851. 8tr. 61).

AuursTE CoMTE, Coun de fkUosophie jmiiue. G tomów, 1830 — 1842. Wyd.
4-te 1877. Filozofia pozyt^-wna sprowa l/.a si(,', wedag Comte'a, do pnsedHtawi^ia ogól-

nych wyników nauk spp( yalny* h ; zti^d dzieo jor^n mn za przedmiot nie tyo filozofi, ja-

ko s;nnodzieln!\ naiik<>. trci' nauk .spocyalnych. a niian<)wi( i(v niat<nmtyki, astronomii,

fizyki, i hciiiiii. biologii i socyologii. Xa szrzogóln uwarr zashigtijo jogo .wiidkie pra-

wo* tr/och stanów w rozwoju umysowym czowiuka, jakiomi 8: ttdogia, metafizyka^

1 wtuka pozytywwL. jSob. pod tym wzgldem niej § 10,i.

Powysse prace posloiyly sa punkt wyjcia dla nerega nowsycfa dziel, mj^di
aa pnedmiot zasadaicse pojcia o filoiofi Stosownie do danych aamacaonydi w po-

wyszych pracach, nowsze te dziea zj^ si bliszem roztrzi^aniem gównych kwr>styj

wstpu do filozofii, a mianowicie, roztrzsaniem istoty filozofii, jcg stosunku do innych

objawów ycia umysowego, oraz warnnki'iw jpj prawidoweo-o rozwoju. Kwesty« tc,

traktowan' z wi»;k>;zj\ lul> inniejszii gruntów no.ci i wszo-le^t i (innoci stanowi te gr>-

wn frer nasti)uj4y(h waniejszych dziel z zakresu uat^pu do filozofii, wydanych

w ustarni( h ])iciu dzienitka^-h lat.

Jl. l LKici, Dos Chrundprincip der PMIoiopAtc kriHaeh und speadatw eniwiekd.

2 tomy. 1845. 1846. Jest to rozbiór historyczno^rytyczny rónych kierunków illoswfii

w cela wyjanienia zasadniczego na ni pogldu.

E. F. FisoHKB, OrundM&ge det l^fstem der FkUcsophie wkr EneyUopadie der

phUosnphlftchen WisHcnschaften. T. 1. Kr<'itki wstp, logika i filozofia przyrody 1R48.

r. il. Antropologia i etyka 1850. T. Iii. Filozofia religii 1855. Stanowisko antoia

heglonkio.

William Hamilton-. Discussums o» j}}ii}nsn],]ii/ l.s.VJ. Wyd. ;i-io Pr/y

rozbior/.e zasad ni<*zyeh pojei- o tilozotii autor opiera sii; na i)Oi:ldarh Lokka, llumea

i lioida, ale za/nac/a zai-azem konie<'zno.«' uzupenienia tych pogldów przez kryty<'yz«i

Kanta. Zob. te dzieo .Iohk 9r. Mi*a An exammaiion of HamUtons jihiUm-

phy 1866w

J. Frobsohawikr, EildeUung t» die FkOotopMe 186& T^: Die PkOotopkie

ais Idealwissemchaft und Syetem. Zur EitdeiUmg tn die Philogophie 1884. W oata*

tniem z tych dzie, antor stara sie g<')wnie wykazai- udzia wyobrani w filozofii. W tym

te duchu napisane jerro dzieo: Si^sfmi drr l'litiositphie im Umrigs 1892.

II. KiiTRK. Kuri/klopadir der jiJiilosnphischeu WiMftcnmhdfnt. T. I. W^^tp i me-

todologia isiii'. 'P. II. Fizyka lst;:{. r. |||, Nauki moraln(> 18G4. Wa^ obejmu-

je tutaj historyczno-kry tyczny poglU nu zasadnicze zadania hlozotii.

G. Tbadow, Einieitung in die PhHonophie und EncyJdopSdie er JPkUottophie

1862. .Test to knotki refen^jcy podrcznik.

Hbrbrbt Spbnobb, a »yttem of tynfheiie pkSUmphff* T. I. Fir$t prineiplet

1862. Wyd. .Vte 1«80. Piertntze zaBody^ przekad polski J. K. Potockikoo 1888. T. 11

i III. The prineiplea nf hioUujy 18G4 i 1807. 2 wyd. 187H. T. IV i V. The prind-

pita of pitychofofftf 185'). Wyd. :i-ie 1881. T. VI. VII i VIII. The jmnciph-s of *^

nolofpf. Dotd wydano T. I .socyologii ISTr.. w^-d. '.U u- ISS.^) i T. II 1H7!> - 1S8.'>.

oraz pocztek T. III-go Krrleftimtiinl »,'.7/7f///w.v. IHIK). I'rzeklad pohki .1. K. Potockik-

(10 ISSU i nast. Do 8o<yoIogii odnogi .si te pnica Spencera Shtdy of fuKwloyy Ib76,

pi-zeoonu p. t. Wat^p do tUM i/oloi/ii przez II. (ioldbrroa 1884. Nareszcie T. IX i S
(«ego dzieftti: The principlen of ehiea 1802—1803. Ta naley dzieo praygotowa

z tego zakresn p. t. The data of effttcs 1870. Przekad polski pod nie do
tytalem: Zajady etyki wyda .1. Kabowioz 1884. Ponczfee streezcMnie
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t^go ftysematu filozofii syntetycznej Spontera podaje J. H. Coluss: An epUontc of tJw

tjfn^eik pkilonf>2)hy 1881), ons B. F. Undbbwood: Herbert Spencer* SjfHthetic PhHo-
•f^Ay 1891. ChM3nkte(tj9tyetBjm lyBem systemata Speni^ent jest di^o oparria filo*

aHu na daojdi dowiadcMEDia, w ogóle aa zasadach nauk prayrodnicaycht w sgcsególnod
zal na teoiyi rnswojn. Ddeto jego: Pierwsze zasady ma rharaktor wstpu do filozofii,

pojtej jako poznanie rzeoz.y wyplywaj^^o z najicyszydi uogUnie. Todstaw za dla
f.'h TifHri'»lnio s dla Spencera nio badania krytr»"znp nad i^tot.i filo/Aitii w ori'l<'. Incz

wyniki n.iuk specyalnych. uznanych br'Z[)Or('(lriio z.i nie po«llfL^ij;\'f' wfjiliw.ri w tej

forniii, w jakiej si ono w tyrli naukach przedstawiaj. Tu nuh/y tn \v>|K»iiinier o loz-

priwath Spencera: T/c gem^is of science 1854. The cUmsification of he .scienn-s lSf34.

ZmAmaume take w T. U-gim jego Essay acientific, political and »peculaive. Nowe
3 tomy 184»1. Szkice filozofictne. Przekad polski. Dwie czoi. 188:).

ytBA, Introduewn A la pkiUmphk. Wji. ^ 1804. Autor broni dtalektyki

H^la i stira si<j upnorstpni jeg^Ji filozofi.

.1. H. V. KiRCBMANN. Die Lehrr vorn Yorstellm aJjt Einlntuwj ot die fhUoSOphie
W4. Thl'*'/ Kahrhifnnua drr rhihmphie 1877. Wyd. 2-gic 1881. W perwszem z tyeh
dzif-t lutdr uznaj*' naukc mylenia za najwaciwszy WHt^p do iilozotii; w drugiom wy-
kada w ^pi/s^i^ iHi[miaruy swój pocfld n?i tilo/oti.

.1. M. (.'. Duhamel, Den metluuUs (Iuhm les sciencta de nitson n- un nt \W}7>,

Wyd. 3-i'io 1885. Jak ju tytu pokazuje jest to praca nietodologiczni. rozpatrujca

miedzy ioaemi zarówno istot-; jak i metody ilozofii (Zob. niej).

G. A. LindnbRt Ewkitung tn don Sfitdiwn der JPhUosojihie 1866. Krótki, ale

praczajcy podrcznik wgtpu do filozofii.

TiBEROHiKN. Introduetwn d In philmophie et in^^aratioti d la metaphygtte 1868.

Wyd. 1880. Dzieo to wyjania zasadnicze Icwestye o filozofii na podstawie rozle<

bi.MtorTr'zno-kryty'znec-0 inaterj*au.

.T. (l. MAcyicAB, .1 fikeieh of a phUomphy. Cze I. Umys 18<>8. Cz. II. Ma-
t<»r>a 18<»8. C'z. ITI. .Skad chemiczny elementów pr/.yrody 1870. f'z. IV'. Hiul(>«^ja

i teudycca 1874. To .samo w treciwym wykad/ie p. t. A science primtr 1S78. Sta-

Bowisko autora w zasadzie empiryczno: z topo za .stanowiska dochodzi do uznania naj-

wyszego nminin. Boga. Za fizynnik czcy duci i niaterj przyjmuje etor. Traktuje

wniem wielo o znaicaemn filozofii w stosunku do innycti nauk.

A. Stbudel, PIttUmphie m Umrieg, Oga I-sza tearefyczna 1871. Czw druga:

fiot(^ jyrakiyczna 1877 — 188.5. Wst4»p do tego dziea, osobno wydany po .mierci

autora p. t. DoJt goldene A B C der Philosophie 185)1. traktuje o pojfjciu i zadaniu filo-

zofii, oraz o jej formie i metodzie. .Jest to praca samodzielna, krytyczna, odznaczajca si»;

dncieni prawdziwie filozofiranym. ('zy.^t^i niio'i prawdy i «ii pr/cknnania. Sanicnm za
dzieu zawierajcemu wykatl filozofii w ezt<'rcc h tomach, l>rak naleytego skupienia

sy>teniatycznQci. Autor stara si zaj stanowi><ko prztHimiotowe, rzeczowe, wolne od

wfaolastycznego rozwoju samych tylko poj abstrakt yjuych.

J. J. Bamuity, Fh&onpkie ale Orientirung Ubet die Wdt 1872. Za punkt wyj-

Ma siu autorowi czysto podmiotowe objawy mylenia. Od nieb antor usUje przej
do realnego poznania rzeczy.

JOroen Ho .na 'Mk'VKR^ Philosophische Zeiifragen 1870. 2-gie wyd. 1874. PrzekUul

pohki p. t. r<'i,ifhiri)/ rozhiór Hf>i}}ezesnych kwentyj filozoficznych 187:*. .lest to zbiiir

IK'iii-/.^jry<b rozpraw, dotyczcych znaczenia filozofii i jej stosunku do inn.\fli objawów

jód iniiy>()wejiT(. Na s/czcij^rdn uwaij*.' za-lii'_'ii j rnzdzialy : Filozofia ic naszydt tzitsitch,

S^mtenw i pin zdck moralny. Religia i filozofia, Systemafy filozoficzne i przyszo filozofii.

H. LOTZB, System der PhUonophie. T. I. Logika 1874. Wyd. S-gie 1881. T. 11.

Metaib^yka 1879. Wjd. 2-gie 1874. Istniej przekhidy top^o dziea na francnzki i angiel-
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tki. Stanowisko aaton w ogóle kty^cnie; mft on na oka empitycaie dane, x ktAijch

dochodii do wyników idealisfycmycb. Kweetgrom stoli naadnic^rm o filoMAi nie po*

ówica osobnych po^^zukiwa.

E. DOhhinh. Curmis der Philosophie ais strrftgivisMf'nsch/jfflichn- Weliansi hauung

vnil T,»'ht''i>tgrsUiltntig 1875. Tre: o iycic o fimrodzio. o wiir^mio^iM o moralnoci,

hptileizfiistwie i Listoryi. Autor opiora sit; hv,poar(Hlnia na wiedzy empirycznej i Stara

si^ poczy filozofi jak najcilej l luorainym rozwojem spocoznoci.

A. RiEUL, Ueber Begff und Form der Philosophie. Eine aUgemeine Eiideiun^

in dat Shtdmm der PhUoaophie 1873. Togoi: Der p/noeopkiache KrUkitmue und mmt
Bedenimig fUr ^ potiikfe WtumttAafL T. L GeeOiMe und MeUiode des pkitom»pki'

aeften KriHaeimu 1876. T. II, Cz 1. Die Hnnlihen und ogUchen Grttndla^fn der

Erkenntnifts 1870. Tom II, (> 2. Zur Wiafirtisi hafi.stheorie und Meiaj^ymk 1887.

W pierwszej z tych prac autor okrela fnn7.nfi w duchu Fii litcgo jako nauk o wia-

domoci (Rpwus.stseinslohrp'). w driiri'^! pr^* . hod/.i na stanowisko nowokantyzmu i dowo-

d7,i, /.«' ti!i>7()ia w istofi** swojej jest toory i krytyk poznania rzeczy. Z toro fstano*

wiska (luk tuje zarówno o jej uiotodzie, jak o jej stosunku do innych naiik. Tu naler

jijowd. Uf*ioi. autora p. t. Lrber icissetischaflieJie und nictUwitatenschaftliehe I^Uoeopkk

1688, w której broni filosofit wnaokowej,** majcej wiele wspólnego z pozytywianen

GoDite'a (soIk wyj str. U).

i). GdUNO, 8tf»iem der Kriiitdien Piuloeaphie, 2 tomy 1874 i 1875. Tom I tego

dsidla obejmuje usp, dcy do lunipebienia kiytycysmu Kanta z punkta widaeoia

«nankowj** filozoti i w tjm duchu rozpatruje zasadnicze pojcia o filozofii.

WiLH. ToBiAs. (Jmizm <lrr Philnmphtr 1875. Prara piy.rwanie polemicaDt,

krytykujcy popfldy liiiuuanna. I lelnilioltza, Ilartmanna i innych na tilozuli.

G. Lkwes. Prnhlenis o/" li/r and mind. Tr/y serye w piciu t4mafh 1874—1879.

4-t« wyd. 1888. J'r/ekad polski trstpu oraz pierwszego zag^adni(>uia (irranice wiedzy)

Hporzdzi J. K. PoTOCKi: Zagadmenia dudta i ycia (Podstawy prtetwutdatema) 1892.

I^^wes nazywa w pnedmowie cae to dzieo ^systematycinym wilpem do filowfii nan*

ki." W pierwszej caofei wstpu do tego diieto, traktajcej o »metod»e naukowej i j^*

zastosowaniu do metafizyki," autor wystpaje a obron nieta€zyki, jako nanki o «niogól«

nioi>zT« h zasadacli." Dru«,'a aa cs^ tych wstpnych poszukiwa zawiera okwlenif

zada jak metafizyki, tak i w o^f^do filozofii i jpj podstaw paychologicmycbi oraz wyldad

prawide foznfciwnuui (the rulos of philojjophishiiii,').

lioH. Ukas.sman. Whtsemchaftdehre odrr Philosophie 1876. I. Donkiehre.

II. Wissenslehre. III. Rrkenntni.sslehre. IV. Weinheitslchre. (Nauka njytilcnia, wiodzy

poznania i mdro.ci). Dzieo pod wieloma wzgldami zachcajce do mylenia i poucza-

jce, lecz bes cisych •nan1n>wych podstaw.

K. L. MioBSUtT, Sifliem der P&ileMt^pMe alt exader Wisseneefto/ 6 tomów
1676-1881. Obejmuje, po krótkim wstpie, logik, filoaofi przyrody, flloiofi ducha

i filozofi historyi. Stanowisko autora przewanie hegloskie.

O. Fi.O«EL, Die Probleme der Philosophie und ihre Losungen. Hlsfm-mh-htisck

dtmjfHleUt 1876. Wyd. 3-ciel893. Jest to ksika pouczajca, szczególniej pod wzgldem histo-

rycznym, stanowisko za. filozoficzne autora jestdo ciasnp szkoy Herfiarta (zob.wyej str. 18).

E. La AS. Kunts Analogien der Erfnhrung IBIC). Jilnditytniis und roHitivismus.T. 1.

Cz historyczna 1879. T. 11. Etyka 1882. T. 111. Teorya poznania 1884. S to ba-

dania ciekawo ie wzgldu na dno oparcia pozytywimn naiasadaeb kr)-tycznyeb. Ale

wskntek tej dnoci antor piseknusa aakies liistoiycaiego po^ylywiann i wytwata
wasn metafizyk, pomimo zasadniczego zaprzeczenia jej doniosloód.

li. AVBNARIUH, Philosophie aU Dfiih ii der Welt genuiss dem iVMCIJ» detUeitlrim

KrafknaoMet 1876. Kritik der reintn Erfahrung, T. i. 1888. T. U. 1890. Zhr mm-
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!^hUrh.f Wfipijriff 1891. Awtor usilujo oprze wiedzo w ocrólf. wi^T i tilo/<>fi;\, iia no-

v-t'j j»od-'r«w!(', li mianowicie na czystem doHwui<1czinm^ maj;ir» >ii >>. rrr-p' wvi;\*'ZTii<-' (anu

pratiiuiioiowt', V. uisuuu.eiem wdzelkirb podmiotowych dodatk--iv. iym przcduiiotowyia

c^junikiem czystego dowiadczenia ma bj czucie (Kmptindung), znajdujce swój wy-

ns w mdbff. Ztd wynika sasadnieM udaaiie filoiofii: okrefli procesy pozoawcse czjli

teopetycme oiByBlii, spoeobem anaUt^aojm, jako saleine od pewnych anian centralnego

oigaoa nerwowego. Poniewai sa ws^tkie odnofne dane c^steigo dowiadcaena wy*
raaj si w stosunkach formalnych, dajcych 91% okroili matonatycznic, przeto autor

dochodzi do fomuilnrj t^oryi poznania, opartej na psychottsoTCmych podstawach. Osta-

i^'axif arniki tiIoxotI(2no to^^o formnlizmu przedstawia autor w sposófi bardziej przyst<,'-

pny. iuho 7.aw-."/c jak sam wyznaje, indywidualny, w o?tatni«'j z powyAj wy-

mienionych })ra('. ( kii/ujc sio jodnak w kocu, wedug autora (str. 12. U;i, 112 i nast.),

e naturalny pogld aa swiat odpowiada wyiuo^^om czyskyu po}^'ldu i e nieuia powo-

da oAitpywa od nie^ zamdnicato. Wracamy tedy w ten sposób znown do naiwnego

realiBna, jak to s aamego pucztka w^ntek pnnkta wyj^;ia autora przewidzie mona
byio.

P. A. Bkbtaud, htltroductiona d la recherdtei de» eauKtpreimiret 1876. 2>gie wyd.

1H91. r)/.ii>o to odnosi sfa} gównie do metody filozofii. Zob. poniej rozdzia o metodzie.

Hebmavn' Wot.fk, Speculaioii und Phiosojjhie. 2 tomy, 1878. Wyd. 2-gie

l^^^. Autor htara >i'; wyka/.a- «trony ujotimo spokulacyi filozoficznej i lurytycyzmu Kan-
u n* rumowiska f iupinzuiu psycholoL-^irznej^^n auLrielskioj filozofii.

Sh- H. HoDiJsti.N, The phUm<>}ihii o( Ui/U-ction^ 2 tomy 1878. Autor rozbiera

zasadnicze kwestye, dotyczce tilozolii, w trzech ksirgach p. t. Aitulysis of aspeds, Ana-
lym of demaUt i Analysis of fhewmem. Na szczególn uwagi^ zasuguj wzdaiaiy

0 stosonim fUoooiii do naok empirycznych, o zasadnicstych faktach wiadomoci jako pod*

smwy wszelkiej filozofii i t p. Aator broni przewanie stanowiakn filozofii szkockiej,

mianowicie teoryi zmyitu iunrszechnego (c(nnmon sense) Reida, uzapelnianej w wieln

miejsf ach idealizmem llcrkeley a. W tynt ducha napisan te jest rozprawa tegoi anto>

rm p. t Tlie reorgaimatui of phimophy 1880.

L. FnrroT-, Lfk prciminaires dr la phioHophic 1879. Rozróniaj!* cztery ro-

u/^iic ;ilnych funkcyj ludzkoi i. jako to: ycie praktyczne. >/.tuk.*. lilozulii (uauk«,*)

1 itilli^k^ autor rozpatruje .szczcguiowo tilozoliji; mówi o tr/.ech joj gaziach: logicznej,

fenomenalnej czyli pozytywnej i metafizycznej i stara si bliej okreli warunki jej

neCodologiczncgo rozwoju.

M. J* MONBAD, Denkrkhtur^en der neuerm Zeit. Eine hitkehe B^ndschau 1679.

Wyd. niemieckie szwedzkiego oryginaa pizy udziale autora. Ksika ajmujca, zawie-

m krytyczny pogld na wspóczesne realistyczne kierunki m3*li z idealistycznego

panlttu widzenia.

T r4t»M?n. La philosophie scimfifiqne 1^<^0. Autor broni gorco filozofii i jej

charakteru naukowego przedwko jednostronnym po^da. ituii (Jointe a.

G. Glouau, Ah}'UiS der phihsophi*i<hen Grttudirus.',iitschufteu. T. I. Forma i ])ra-

Ha ru«.iiu ducha 1880. T. 11. Istota, i za.«>adnicze formy wiadomego ducha (teorya po-

znania i nauka o ideach) 1888. Autor uwzgli^dnia gównie badania Steinthala nad j-
zykoznawstwem i psychologi narodów i stara si pny ich pomocy wyjani istot i za-

dsoia filozofii

L. BoDBDKAU, Thork dea tcicncea, 2 tomy 1882. Do nauk zalicza autor logi-

k csyli teory poznania, matematyk, dynamik<:. fi/yki;. chemi, morfologi i prakseolo-

i^. 1 przypi-njc kadej z nirh osobn metod (iudukiya, dedukcya, obserwa^ya. ekspe-

ryment, inT«-*j:ra< ya cliemiczna, purównaoie i konekeyaj, okrela bliej istot badou lUozo-

Hcsnych i naukowych.

8l«wr«, W«(«v do tloiofii. ^
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W. Dti.tiikv, Eii(fi'!f)(}irf iji die GH^r.'itriM9rnschaf<'n, T. I. 188.5. 0«ir'')niaj;v.'

cilo nauki o duchu oi] mmk i)r?ymdiiirzv. ti. mitor <t!\r^ si; wykaza, e uie mctatizjka,

lecz teorya poznanLi i p.s> ihulugia powinu) l»vr jjDdstaw te} nauki.

E. i»K T*EKSSKNC^:, Len Orlginca 1883. Obszerae dziolo, pene doniosoci, rozbi©-

rajce ze stanowiska dine4fK^i^ zarówno problemata posmaalA noc^', jak i pro-

blomata kosmologiczne i antropologricsme, oiaz kwostye pocztku mominosct i religi

W. WiNDRUiAiiDf PirStudien 1881 Zbiór oddiienych n»praw i mów, odno*

sscgrch si^ gfiównie do kwestjj z zakresu wstpu do filozofii.

Thom. ]NUoiTlRSt fjecturea on pfiilosophy 1885. Pierwsza serja tych lekcyj po-

w^i^con jest zasadnimm poj<i(.*ioin o ilo/oii w og^óle, rozpatr wanyiu g-ównic ze sta-

nowiska p^yrholofrir/nejro. Przy tern autor tiw/.'_''lpflnia ^zc/pn-óowo kwe^^tye o i^^tone

tiloz<itii, iMHlce przedmiotom sporu w o^tatnici czasach i przez to wywody jogo zasa^'

j na szezeculnn uwag^ij.

Ch. Rksouyikr, EaiiHWic d mie drnHi/icatiw syntematkiue des dmtrines ^hilim'

phhjueSy 2 tom^r 1885 i 1886. Autor bierze za punkt w^j.oia krytycyzm Kanta i ns

tej podjtawie zajmajo ni bliszem okreleniem jak zada i metody filozofii w ogóle, tak

i w szczególnoci rónycb kierunków i szkól filozoficznych.

Hueo Dklfp, Die HaupirtMeme der FhUtaophie und Rdigum 1886. Dzieo to

traktuje o teoretycznych, religijnych i metafizycznych /.adaniach filozofii i stara si je wy-

jani*- ze stanowiska filozoficzno-religijneg-o. Rozwinicie op)lnego na Mriat pogldo

z tego -tnnnwi-kn wvlnv mitnr w dziele: Phih>9nphif des Gemuths 1803.

.SiHiMi'KLL. KittleiuiH/ Iii dir I 'Ji tIusnj.Jdi isC). Ks\7.kt\ napisami w duchu szko-

y Herharta (zoh. wyej str. 13). Po krutkini \v>tt jn--. auoi zajinnjf' ^i.. historyezno-kr}"-

tyezriym rozbiorem rónych kierunków i szkó ua polu teoretycznej i prakty cznej tilozotii,

oiaz filozofii religii.

A. Spib, EaguUaea de phHoaophie criHue 1887. Rozbiór celu i pizedmiotu (1«

but et 1 objet) filozofii, stanowi gówn tre togo dziel, które nadto bada kry^rsnie

wzajemny do siebie stosunek nauk empirycznych i spokulaeyi iilozotii^znej. Ten sam przed-

miotrozpatrywa tene autor poprzednio w pracy niemieckiej : Kmjrie und Phil/K^ophie 1876.

L. ITallkr. AUes in Allen 18KS. Wykad cakowitej Hlozotii. rozdzielotu j n%

trzy czMci- wtfdmfilc. mffnfirifU i nuapsi/ehik. iWj^rt m wzgldu na sanio(]/.i«-ln'

poffldy aiitiir;\. aic hrz wartoci, lecz traktowana po dyletancko. >f*7 naleytej krytyki

i syst^Mnatyczuoci. .Stanowisko autora panteistyczny mistycyzm, rozwyany przy pomocy

metody dyalektycznej.

Cb. w. Shiku>8, PkUasophia u^ma ar ^en^ of fhe 8cienee»f wyd. 8>ie 1888.

Itzecz napisana ze stanowiska scholastycznego.

J. Mac Cosn, Fint and fundamenUd trutka 1889. Dzieo to zawiera w eobie

pogld na zasadnicze prawdy tilozotii, spritwadzajca si, wedug autora, do pewnych

Itezporednich danych nsi^zej wiadomoci. to prawdy piorwotoe (primitire troths),

wypywa jficp / inTniryjnyi h /dolnoci umysu, t. j pierwotn** wraenia, wierzenia, s:\dy

i njnnlnc \vyiu;i'_Miii;i. ilmc \v!;iz 7 y<'}»'m i rozwojem nmv^u. W tym dnchii szkockiej

lihr/.ulii, rozpiitruj.! <iiitor wszechstronni*- lilo/nd^ i pomimo jicwneg^o hniku krytyki wy-

kazuje w sposói poucza j}i<y donioso liezpo.srcdniego. naturalnego poj^ldu na s\riat.

J. ScuKFFLER, Die Gruitdtogen dfr WmemthnU 1888. Traktujc o nauce

w ogóle, autor rozpatruje zarazem filozoii.^ i jej stosunek do innych nauk. Tre, nie^
ebaotyezna tegv dziea obejmuje: I. System fizyczny i matematyczny, U. logkaoiyr

111. filozoficzny, IV. uniwersalny, V. aisolutny.

W. Wi NbT, Sfjuejn der Philosophir 1889. 'l>ec tego dziea obejmuje: Wi
traktujey o zadania<'h i podziale filozofii, nastpnie: I. O myleniu, TI. O poznaniu,

III. C) pojciach umysu, IV. O ideach transcendoatnych, V. Zasady filozofii prz^Tody,
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V]. Filozofia duoha. Cao jest wielce poiimjc, pobudza do saniod zielnego niyiilenia i za-

wiera w sohip horatp matoryay do krytyi-znepo wyjanienia zasadniczych pojo o tilo-

2i>^\ i jfj stoMiiiku do innych nauk, "Zi^zoffólnifj do pr7^ mdoznawstwa. Tn nale roz-

prawy Wundta u tiiozotii i stosiiukii do innyi-h nauk w jego Esmys
.). IUkthelkict St. UiLAiHii, La jihilosophk dawt scs rapp<yrtft arec Irtt sciencen et

U r^Sgitm 1869. Jeet to gorca obrona filossofii jako nauki i jako iciary filozoficzni (Ift

f«i philoiophiqoo) oa podstawie raslegeffo pogldu na rozwój dziejowy filoiofii.

P. ItkwuTR, Coun de fhikmptue premiire. Tkorit gótótde de Veutendement 1889.

Ma to by nsapelnieDe filozofii Goiiite*a, któr autor nabywa drug filozofi. Podje
teiaj a 15 praw pierwszej fikttofil, które po rzt^ici dotycz metody filozofii.

L. OlU:-I^PRUXK, La philosophu^ ct le tempn prtiteH 180fK Rozh7.ns;ij;^r ws/orb-

-tronnie istot- filozofii, jej stosunek do H/tuki, nauki i ycia, autor w duchu krytyki

prakty<^.ne£r<) ru^umu Kanta zazmu^ gównie eisly zwizek badan filozoficznych z ro-

zwojem moralnym ry.owieka.

Max Kauffmann, Fundametite tlcr Erkcnntnisstheorie und WMSemcha/hlehre 1890.

Jei to iMfg9 do filozofii^ nazwanej pizea anton ^imanentn," a majcej na olcn nauko-

«8 pitedstawienie dowiadczalnej tzeczjwistodd bez wszelkicb dodatków ^metafi^cz-

OjdL*

G. T. liADD, Introdiictum to fhUosophy. An inquiry after a ratwnol gystem of
KknUfic prhicijiea i» their rdatwn to itUmate reaiili/ 1801. Dzieo to zaliczy nale-

v do najlepszycij opracowa nanki wsti'pnej do filozotii. 1'rói z rozbioru pojcia filozofii,

jrj /•->nU. jf*i -^fot^nnku do nauk szez<*^'óowych, jty dui lia i uictfMly. autor zajmuje si
w [.'111 dx.i«le zarazem rozpatrzeniem rV/nyf"h kierunków myli tilozoticzucj, b/czeg^ólniej

dogmatyznm, skeptycyzrau i krytycyzmu, i podaje eucyklopedyaaiy zarys nauk filozoficz-

nych. Stanowisko wyranie zaznaczone idealnego realizmu*

R. Fackbmbebo, Uther die gegenwartige Lage der PAtlowpftif 1891. Poucza*

ja mowa uniwersytecka} rozpatrujca wspóczesne stanowisko filozofii w rozwoju nauk

i ijcia mnyslowego.
* Spickeb, Die Ursaehen des Yerfatta der Fhilosophif in nlter and neuei' Zei

^^^2. Dzieo to zasuguje na szczególn uwag z powodu wszechstronnego historyczoe-

'o i t*^retycznosro rozbioru stosunku filozofii do religii, czv!i do owcjo ,.tran-''-<-nd<»ntal-

uego in>t\ nktn." ktry. wedag autora, wytwarza rf"li'_'i;\. W jf
j
/.unirdhaiiiii widzi autor

^uwn^ pr/\''7\ ri'; upadku tilo/.otii w rónyrli cpokiii h ru/wuju umy.-^lou ei/o, jak równie
i w naiizej. Trzy l^m naley zauway, o autor religi pojmuje lilozoi« znie, nie do-

gmatycznie.

YoKBTf YortrSge zur Einfiihrung in die FhUoMphie der Gegenwar 1893.

Rncz wielce poyteczna, jako wstp do stud3'ów filozoficznych, napisana popularnie. Za-

wiera w sobie ogólny pogld na filozofi biecego wieku, rozbiór zada filozofii jako

iMuki, wreszcie rozbiór stosunku filozofii do ycia, religii i kultury.

Fr. Paulskn. Einh^if}(iifj i„ iUf PlnJmophie 18t»2. 'i-gie wyd. 1804. Autor rozpo-

Ttyna od rozbioru istoty i ziia<Z('uia tilo/.dfii. Filozotin okrela jakn dnnn;- Jo wytwo-

ro-nia caoksztatu piitj'; o /.wia./ku. iir/yf/ynif i /n r zf-nin w szcchr/.ci zy (str. M). Jest ona

wa.ciwie iirt-mczfHuiH uiedzi/ ftaukoiirj ( Inbc^-^riil allcr wissenschaftlicbeii Krkenntniss.

"<f. 19). Z togo stanowiska autor nastpnie roztrzsa szczeg»iowo gówne problemuta

Mtafi^^lu i teoryi poznaniai oraz dodatkowo etyki.

Literatura polSkaf dotyczca zasadniczych poj o filozofii, nie posiada do-

td dziel roztiz^icych ca^ obszar nauld wstpnej do filozofii, lecz mieci si bd
» poj<<.Iynczycb urywkowych rozprawach, bd w dzieach, majcych za przedmiot szer-

^7.& pogldy filozoficzne, a traktujcych kwestye wstpne tylko dodatkowo. W celu ato-

ii owydatniaua cigoci w rozwoju filozofii a nas i pnniiaienego uwzgldnienia swoj-
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sldch pnc, wyiDieniain tntaj. o ile wiem. wszj-stko. co tylko na tera polu zasuguje na

uwagij w na«i7ej lteratur/,o. ^raenp przez to prz^»< i\v-lz!ua4^ owemu umylnemu zanied-

bywaniu swojskiej literatury, na kor/.ysr obcej, jaki t;i!o si*^' u nas zwycrzajem prawie

powskiechnym. W tym przegldzie tr/yruaiu sii- rnwnie porzf^dkti chroaologiczn^o,

przjczem jednak ptizniejszo praco autorów obok pierwszej wymieuiam.

FUozofia obyczajów i rozumu do tcszystki^ ruc»y, lU6n fod rozum hiid jW-

padaj, w u-ybomych mcayach Bhutca, z fratlCUtkitiffO tut pdtki jzyk u^hona prza

ks. Akdbceja Bromir8XIEGO 1762. Jest to pnekl«d poiAiertnego dziea ks. J. I^ip

ltAB80N'A (UT. 1870 f 1750), p. t £a phUosophk (^icoMe A Um» ks objes dc lettyril

et de la rai^on 1754. Niewidka ta ksika (str. 288) zawiera w aobie Wtt^ do filo-

zofiiy Oz. 1. Filozofia obyczajów (o nauce obyczajów, o stanie politycznym, o metafizyre

i teologii). C'z. II. Filoznfin roiinm (o logice, o sztuce nTnotwor-kif-j*. o tizyco).

który nas tutaj zajmuje, mwi o iiiozorti w powszecimoti, o filozofach dawnych i t^^ra-

niejszych i o pniorze roziiinu luil/kietro. Na czele znajdujemy zdanie nast<jpuj e

„( zuwiek, który uie ma wiadomoci o filoM>lii, nie tak swoim, jako cudzym raczej rozn-

tnem ndsi si ; mówi bowiam tak tylko jako ci, ktdn^ pned nim byl Za iilinof po*

trafia w to, e ci, któisy po nim nastpi, mówi tak bd, jako on.* Nastpnie mm
jest o Eartesjusza i jego zasigach dla filosofii "W jego te dachn, cbo w fonue

zbyt oiywkowej, afbiystycznej traktowano s wszystkie kwestye filozoficzne tej ksiki.

loN. WaODEK, O naukach icyzwohnych w powszechnoci i szczególnoci kt^gi dwit

1780. Pomimo powyszego tytuu, dzieo to, wydane w Il/.ymic przez jednopfo z przj.

jiició autora, obejmuje tylko k^iir pierwsz; przy drupiej autora mier zaskoczya;

z niej wydawi-a liuac/y tu tylko naj)isane przez autora „kawaki" o jzyku ojczystym,

oraz o dwóch uezonych jzykach, f^reckim i aciakuu. Jest to rodzaj filozotii uauk wy-

zwolonych, które autor okrela jako ^nauki do obyczajów chwalebnych i przyjemnegu

z ludmi obcowania snce (str. 8).** W czterech rozdziaach ^faktje: o Istocie i po-

dziale nank, o pocztka nauk piknych, o ich pizycpiach, ieb nieomylnotid i piawdA* i

woei. Za podstaw sto mn dzieje nauk, psychologia wadz umysowych, oraz chan^ l

kteiystyka etnogmficzna narodów, pr/y czem broni jednak niezalenoci rozwoju umyritK^

wejro od warunków zewntrznych. W nas dzieo to budzi zajcie gównie ze stanowi-

ska klasyftkacyi nauk, < hoi' filozofia w clsom zna^wniii tesro sowa, i tu ustpuje aa

piau dalszy. Wyjtki z tego dziea wyda ,JedoQ przyjaciel uauk gruntownych** w Wro-

cawiu. 1814 roku.

Pocztki zdrowej filozofii zyodzone z pocztkami rcliyii. Dzieo wydane w j(zyku

fraMMzkim przez JX. Par dv Fanias, przeoone po polsku przez X. M. T. S. P. 2 tomy^
1789. Hómaczem jest, jak si dowiadujemy z aprobaty, ks. TDKaaao. Wskutek tend«tt4

cyi apologetyczncg, dzieo to ma waciwie charakter wykadu nanld religii, opartego je^
dnak na pewnych zasadach lilozofioznyeh. wiadczy u tern szczególniej rozdzia pierwaya
który traktuje O pewnoiei, o jej inindpiacht czyli poeztkowifch prawdach i grumif^

{]. "2 — 85). Jest tu mowa n u-tpienin mrtodycznem. czyli ]>orZ(fdnem, które nie osar

bia pewnni i. le^z owszem wzmacnia domafrajc sir; dowodów. Dalej napotykainr

ust^;py o tu/.y wistoscj. o podobieustwit} do prawdy, o ptiwnoM i metafizycznej, tizyc/ncj

i moralnej i o znaczciiju wiadectwa. Tu wyst<;puje jeduak ju na jaw doguiaty/ni, - h;i-

rakteryzujcy i cae pozot$tae dzido. Stanowisko autora w kwestyach filozoficzuyi^

w ogóle karte^yaskie, o ile tendencye teologiczne nie wpywaj na zmian nsad
8zk<^. J

J^DBZBj nudicki, O ntpeumoki zda i nauk na dowiadezeniu fundowaHfUm
Mowa miana przy otwarciu nauk w uniwer.sytocie wileskim z r. 1799 na 18(X). Zok
Dziea wyd. M. Baliskiego 1840, T. III, 251 — 2G9. Znakomity autor Teotyi jeslesim

orgamczuych przemawia tutj w duebu Kauta za rozumow kiytyk danych dowiadcz-
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Bk Zob. WTjtid z (ej mowy niiej pn^ rosblone Btoscmlco filoaMflI do nauk przyrodni-

aj^, § 11.

J6z. Ka. Szaniawski^ Co jest filozofia? Niektóre my0t siuiye mogce io jwronr*

mifnhi yff iczgl^dan Ofl}X'H-kdzi na to pytanie 1802. „Nie ptzynosz tu nmiejtnej de-

tinicyi: nie jedon 7. wielkich filozofów straci daremnie na utworzenie jej sw prac'* —
mówi autor (str. .'n: natomi.isf pr/tnlstawir rhrc „szczególno znamiona, z kt/irych skada*'*

sip ma definit ra filo/ofii.'* Z teg-o stanowiska iikiwi o jej ccat b, ródo, fonnio i cz-
^ ia -h. dalej (1 „zagadnieniu w/.:l(;dni o«>'tatniej za^sady" i o uytecznoci Hlozutii. S to

kt«iii guwne przedmioL} nauki wsti^pnej do flozofii, tylko e autor traktuje o nich jak

njtWBciwiej (37 stronic). Filozofia jako mio mdroci czy w so)ie cnot i poznanie;

.wiidwym jej pizedmiotam jest nwsza sam aAwefc." rddiem joj nie jest ani zmy-

Aisle (najdtjr, zmysowo), ani roadek^ lecz rocum, któiy .dostarcza nam taead.'*

Foratt illozaiE powinna by ttmi^n. Co do jej poddaa trzyma si$ Szaniawski gd-

Kanta. W jego te dnchu dowodzi, e okrelenie .ostatnie)! zasady** wszechbytu

jest ^niedosigym ideaom" poznania ludzkiego.

Tene, SafJy przyjacidslne, modnn t( czcicielom nauk i filozofii, pmgnarcmu zn4>

Ifi peiemejftz drof/^ r/o pramlziieefji) i n i/szego oteierrnia 1805. Wyd. 'J-lmo 182.*^.

.Test to waciwie wst*;p do wyszego wyksztacenia w o<j:ó]i\ wic nio traktuje !*pecyal-

nie o filozofii. Pomimo to autor ma na celu doprowadzi modego adepta nauki do sa-

nopouania i tfsktnje ta o filozofii, jako „umiejtnoci, uwieczajcej wszelkie nuiki,

a tam samem doznpeniajcf^ umysowe i moralne wychowanie czowieka (str. 2Miy^

Z t«g[o stanowiska zastanawia si i nad iiloiofi i ziUeoa szczególniej .nauk dziejów

lioaoi*

Fkuks JaboAski, Jakiej filozofii Polacy potrzebuj? 1810. Bzecz, mjca gównie
aa celu przygotowa ziomków do zrozumienia filozofii Kanta.

Tene, O filnznfii 181 '2. C/.. 1. Wiaf^omm n filozofii w jmwuzerhrtnei. Cz. U.

lAujika. Cz. TU. Frzypisy i nbja.nienia (io hgikt. W pr/.sdmowie mówi autor: „Je-

itttm w iiiniernaniu, e dla upowszechnienia filozofii w uikszym narodzie, putrzeba, aby

wyszo w mowie polskiej dzieo, które by zawierao w sobie cz(^ci nastpujce: I. Wia-
doms o filozofii w powszedmoma. I Lc^ik. III. Metafizyk. IV, Filozofi mora-

om V. Histoiy filozofii powszechn dawn. TI. History filozofii powszedm now.H Hlsteofy filozofii szczególn w Polsce.* Dwie pierwsze czci stanowi osnow ni-

oi^foego dzieto. Naszego pizedmtottt dotyca^ gównie cz pierwsza. Filozofi nabywa
autor ^umiejtnoci wstpn, do wszystkich rozgazionych umiejtnoci przewodniczc
"tr. W^." wspóln dla nauk moralnych i fizycznych. Z tego stanowiska zajnitijo <!i

Miisaem okre^jleniem zada, znaczenia i czci skadowych filozofii. 0|)iera <u; w tym

wzgldzie gównie na dziele kantysty G. Em. Wentzel a Elementu philosophiae methodo

critica adomata 1807.

JÓZEF Bychowibc, Sówko o filozofii, z powodu majtrj si zaprowadzi Szkoy
GSwn^ w Wanzaioie 1810. Autorowi miaa by pomezon;^ zjedna z katedr filozofi-

'znydi'^ we wzmiankowanej Slakole Gównej. Pismem tern chdal da .rkojmi usilno-

H z jak powinnoci swego powoania peni najmocniej postanawia.'' Opierajc si na

fakcie „ciekawoci niespokojnej i nienasyconej** umysu ludzkiego, autor wykazje, e
tiloiofia jest potrzeb umysow czowieka. Nastpnie podje jej okrelenie, jako „zbio-

ni usiowa pomylnych du<lia iiiyl:v *'t,'''>. aby wlasnemi siami, niezawile od mniema
przyjtyeli, oddzieli pewnie i dobitnie ))oZ''ir od prawdy, rozwiza zagadnienie bytu rze-

'zy i przeznaczenia czowieka tyle. ile s'u^ to rozwiza daje (str. 2*2).'* Narwzeie nii')wi

stanie filozofii u na^ i charakter}'zujc skadowe jej czci. W swych pogldach filozolicz-

Dy<Ji Bychowiec pnsycza si gównie do nauki Fr. Bouterweka, kantysty, który póniej

3ti% do filozofii uczuciowej Jaoobiogo. O dziele BomncEWSKA Ldtrbwih der phUoso-
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pkudien WwmKhaften 181d, Byf^Jiowlec mówi^ ie .wytnsymijea dotd prób fjtów n^-

lops^ch (str. SSO***

Fb. Wmu ra, Iskierka g ndertnia »if umy9i6w pt-yniona, czyli nad ti^kiem

0 filozofii, przez Józefa Budnowca tuipisanetn^ kUha tmag 1810. Jest to oh«;'/pmr (1:^^

>tr.) rozbiór krytyf^ny powyszej rozpmwy Bychowca. napisany w <ty]\\ wyuiuszoayiu

pr/fsailnyni chor nie bfz £r'fl»Hzeo poj-M ia tilozofii, szc70'j,'ilnioj kantyznni, które^jo antor

broni gorn' 0. Podnosi take entuzya>t\ r/nic 8zania\ n sro- u któryin imiwi. ^od na-

stpnych pokoieii pewnie Platoueiii polskim" nazwanym l»<;dzie. a jego liady przyjacid-

8lóe nazywa .nienuertelnem dzieem,*' — „bronzu jak papieru godniejszem (str. 33, 74).^

Zamiut gieddej nazwy fOiazofii, zaleca polsk dudwdoskondstwo (str. 01), » okrealeiiiB

Oyohowoa, którama zanuc «ak cialoAci I jamoid, pnedwstawia swoje: ^Filoioia,

mówi (str. 100), jest okad pondny (syitema) poma rozumowych z cz^-stych o? jVcicw,

iMtosowany do oetatnici rorauno Indiki^go celów.* W koca podje podiia filooH^

w dacbn Kanta.

.Tan niahecki. O filozofii. Uzocz czytana na se«;yi lirurackiej I niw. \S ilrn-ki<'^»^)

1810. Przi/flatek do pumm o filozofii. Rzecz czj-tana 1820 r. Kaztni z rozpraw o rae-

talizy<v wytlane p. i O filozofii Kanta 1B21. Dziea wyd. M. Baliskiego lO^YJ. T. V,

25 — 40, 49 — 112. Wedug ni.^h cytuj.;. W pimie Ó filozofii niadecki, po klótkim,

pnebiegn lustorycznego znacMnia wynzu filozofia, djc jej okrelenie, mówic, ie ^jett*

to Diaka prawego mylcoia yda, w cigej piaktyce okasywaaa (str. 28).** Nastpio
wystQpi\je surowo pnedwko ftlosnifii Canta, temu ^mistycyzmowi metafi^cmemii,'^ któ*

Tema .si nie godzi nadawa powanego nazwiska filozofii (str. 'iO),** a broni prawd^wcy

filozofii przeciwko zarzutowi, jakoby bya pr/yczyn rewolucyi firaucuzkiej i w ogóle

hezbonofi. W ko^^n wykazuje znaczrriio filozofii dla teoloL^ii t rclifrii. Przydatek do

tego pisma o filozofii ma gównie za piv,edmiot szc5;ojro\v;| polemik'.' przeciwko Kanto-

wi. Wobec krytycyzmu Kanta broni tutaj niadecki .swego son^ualiznm dogmatyezn»'iro

opierajcego si na bezporedniem zaufaniu zmysom, bez rozbioru doniosoci ich aw iado'

ctwa.

Przy tej sposolmod zmoAzony jostemodepnezarzaty, jakie wygosili M. Stbazzb-

W8KI (Jan nuideeH 187&, str. 7 i nast, 257 i nast) i Al. Skóbski (Jan niaded 1890

str. 138 i nast) przeciwko mojemu okreleniu zaswlniczego cbankteru filozofii niade^

ckiego (Wykad Hysfcmatyczny Logiki. T. I. 1870, «tr. 91 i 187 i nast, oraz O filozofii

Jam niadeckiego, Wiek 1873, .V ll.i i nast.). W Przydaihi do pisnm o filozofii nia-

decki sam dokadnie charakteryzuje swoje stanowisko w na stpujcych -iowacjh: „Wy-

znnjp wir napreód, mówi (str. 52). e jestem realist, t. j. /e w sjowai li nie p^ukam

brzmienia i wiatru, ale rzeczy... Wyznaj powtóre, e chocia wiT^ w istoty niemate-

rjalne, j&stem przecie w znaczeniu Kanta niuteryalist, bo trzymani, /.u ni« nia>a w czo

wideo njogólniejszej nawet myli, któiaby nie waita swego pocztku od zmyauw.^.

1 zDOwa, chodaz wrae zmysowych, obserwacyi i dowiadcze nie mam za naolc, ale

za matetyal do nij, z którego rozum wywodzi i twon^r pasmo prawd ogólnych, fenome-

na zmystowe wicych i stanowicych nauk. je.stem w.^izclako empiryMem, bo adnyoii

myli, poj, ani prawd wrodzonych umysowi ludzkiemu nie znam i dostrzedz nie mo-

g." W tyme duchu mówi w swej Filozofii umi/slu f>i/J.:kirgn. e „ho^ wrae rmy-

sowyr-h nie byoby mylenia, i poznawanie wiata materyalnogo prowadzi na*i do ]i'-t7na-

wania wadz duszy (V. 12r>>." dalej, e „bez rzeczy zewntrznych nie masz wracii zmy-

sowych, a bez wraieii zmysowych nie ma.sz poj i myli (str. IIO)." A e przy tem
Z drugiej strony, mówi o wierze filozoficznej i wjrzeka we wszystkich swych pisma* h

filoioficsnych na gbsze badania kiytyczne i metafizyczne, w imi zasady zdrówko ro^-

sdkn, a wic szkoy szkockiej (str. 117, 186 i nast i t d.), pizeto miaem piawo

wiedzie, e Jest sofloalist i zwolennikiem szk<^ szkockiej, chocia zasad tydi aie
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nrija kouekwentiiie i wpadid w spneeznoid, o których równie wapomniidoiii. W szczo-

p6|]r tutaj wdawa nie mog.
Juz. Em. JahkowSKI, O jsnakomifizych nieprztijadoach filozofii i pou-udach. jalnr

mU inotjli (lo jej mclaczanm. Tocznik Tow. Nauk. Krak. T. VI. 1^21. str. 2*27 *271».

,Zbi<'»r prawide, prowadzi \ i h ilo odkrycia prawdy i dziaania zgodnie z rnzunifm. filo-

zoli nazwnno " mnwi wwtor \>xx. "228); okrela nastopnio zna<'7.oni'^ KaiifM. który poo-

'/.\\ taiuH ^iii'>ZL'«Kloiu uiindzy ruznuicm filozofujcym a Z(in»\v\iii ruzsiiUku-iii (>tr. tiSl)."

»>pon»iiia poU;m o SotUtach, podkopujcych powagt; tilo-iotii. i sprowadza nareszcie

przyczyny awacsuua filoaofli do dacba ocasu, panujcejj^o \r rónych wiekach} i do iij

J. GoaucBOWBKi, Odmsme kmtu fUozofii. Lekcja wstpna dytana w uniworsy-

t0eb wHeskim, 1822 r. a ogoiwma w Bibl. Wam. 1842. T. U, 225 — 268. „Ideaem

filozofii, mówi antor, jest wyledzi i wykaza system, jaki Twórca wszechmocny w ca-

em onirersium ukry i do czego czowieka powoa." Z t(*<yo stanowiska okrela h\m\\

iadania i donioso^< filozofii. Uczucie i wiara jest jej konieczn podstaw. «Do fiiuzoi&i

Tt-iiie, Dumutiin nad najwtjHzeml zagadiiirniami czioirieka, 18(51. dwa tomy.

Dzieo po^miertDO. .,1'rzedmiotcm tego dziea, mówi autor w przedmowie, jiist usiowa-

nie, aby mie walk mitozy wiar i rozumem.* Wiara za pojt tu jest jako «po8an'

Dica najwyszego rozomn, pnemawijca do ograniczonego rozumu.* .Wszelka myl
isnsi by wygrzana w ogniska serca.* Te zdania charakteiyzuj zasadniczy pogld Oo'

ochowskiego aa fllozoA. Uzamdnienio tego pogldu opiera na dziejach filozofii, poci'
'TszT od Kuita (T. D, a w potrztkowych rozdziaach T. II-go traktuje o filozofii w ogó-

le, jej stosunku do innych nauk i o tem ^co potrzeba do zrozumienia filozijfii."

Tn nale^ wspomniana jui powyej (t$tr. 13) niemiecka praca Gouchowskiego
« sto^unht filozofii do ycia.

.]. Kamiski, Czy jzyk na.8Z jest filozopt:zuy ? Halir/.anin. T. I 18:iO. str.

71 — l(.t8. liozprawa co do swej treci przepeniona hrodniauii, z;islui;ujj\ca na uwagg
jedynie dla tego, e, jak mówi Pe. CRUnisKl (fiiaionja filozofii .S< hwejflora 1863, Do-
datek o fiozofi w Fdkcty str. 445), bya .kopalni nowo-okatych wyrazów* dla nass^ch

ilozofów, azcsególni^ dla Trentowskiego. Zob. o niej szczegóowo mój Wykhd Logiki

1870 str. 220 i nast. Zreazt nie mona nigdy do pot(.pi samowoli polegajcej

na obsuwaniu powszechnie pnyj«'tych terminów naukowych, kt/)re uzyskay pra-

wo oywatelstwa we wszystkich jzykach europejskich, na korzy sztuizuio wy-

nylonych i dla nikoo-o nie zroznmiarrh wyrazAw. niby polskich. .Fest to przesadny

iormalizm. nie wiadizcy /Jiyt kurzysitnic o |MviC\ naszej nad frrsci nauki, nad jej

! t«>tnyiD post<;peia, bo nie mieliliymy czasu zbyteczoeiro do te^^o rodzaju zal»aw. i'r/e-

lei to za przykadem liamijskiego i Trentowskiego Skobel i liadwaski starali .si wy-

hrorzy nowe, równie ddwaczne sownictwo polskie dla medy<>yny i fizyki, ^'spominajc
n oetatniem Sr. Cbansstts susznie mówi: .s to wprost drwiny zarówno z nanki, jak

i jtSfk^ (Bibl. Warss. 1804, T. I, 552).* Jak najtrafiiiej, cho niestety bezskutecznie,

trsktowali o tej kwestyi ju .Tan niadecki i K. Librlt. Pierwszy jeszcze w r. 1814
w Toqprawte O Jityku poMsim, mówic «o lekkomy.liicm tworzeniu i przerabianiu sów
polskich, prowadzrem do zepsncia i zgTiby jjzyka." tak sic midzy innomi wyraa . i,Kio-

iy pilarz jest wprz.nj. e tak powiem, my.liwcem n» sowa- owi syliaby, lepi je, klei,

' Tiiemi -iic pa.sie, i do takiej epinnki nacjrra ' ?nit' myli, wiadomoci i nauk, bu-

ii>u,i tdkA musi by nieiorcmna, uie.suiAczna, ani jty kowi. ani wzrostowi nauk nie przy-

datna (Dziea, wyd. Baliskietro 18:17 T, 21).** Libelt Zii powiedzia (Pw/zta jionmicj-

T. m 1860 str. 251): ,Nanid, któr^^ nauk z siebie ttam^o rozwin i wyksztaci,

V aacodowym takie jzyku do nozumienia j w}'Uómaczy, bo nie ma zkd poycza

Digitized by Google
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'wyiaaów; ale naród, kt6ry nauk wyfcsztaoon dopiflfo piaejmiye^ jako nes^ si, nie

jako nswjfljcy dalej jj gianice, ten ngdj nie potrafi w swoim jzyka, t. j. w iry.

razach na nowe pojcia nowo ntwommjch, zrozamiale j wydaó..». Co wirki w j^^zrka J

jakim wypracoway, tego lat paro w przej«;tej nowym jpzyki in nmcc nie dolcae. J* I

tyk nie da ?>i*f (Hha/.u nagi do zrozumiaego oddania iojtn przyjtej nauki.**
^

J. Kky.'s\^vl. Ryfi filozoficzni! nmirjetnmn. Kwartalnik naukowy krak. T. 1 i II ISió

i T. IV, l.'^iO. Fenomenologia dudni l^sil. Wt/khul sy.sU nudyezny filozofii, ohcjmujo)

wszystkie jej czci w zarysk. T. I 1849: Fenomenologia. Logika. T. II 1852: Filozofia I

naittry i (fucha. Dsietaj T. I i II 1877. Cz tnecia i ostatnia caego systeniatu, T«h \

mfia, niesostaa opracowan. Pogld Eremera na filosofi w ogóle sehodad si zasadni-

czo z pogl^em dyalektyoznym Hegla, t. j. i wedtng niego filozofia jest wyu^ldein si-

monatnege rozwoju myli (7.0)). tu str. 18). Przy tern jednak Kremer y^znacza, pray-

njnmiej w teorji, daleko wyraniej potrzeb cisego zwiaira filozofii z posostaieaii

naukami, jak si o trm póniej przekonamy.

Tene, O njwdmejgzem Zfifhiii}( filozofii iv obecnym czaMr. Praca pomiertna.
|

Dziea, T. KII 1879, str. 7 — :iO. Za rakio naj\vaniej.szi> zadanie lilozofii uznaje tu

Kremer: przeraoenie negacyjnyeh prdów niedowiarstwa i at«iziuu przy pomocy n&uktH

wego udowodnienia istnienia duszy i jej niemiertelnoci, oraz istnienia Bo^
Szczegóowe wyjanienie treci powyis^reh prac zob. H. Stbuts, ^yde i yra<x

j

Krmera 1881, str. 118 i nast, 166 i nast

A. Z. Krlcel. o zatcoihie fihzofii. jako przyctytuik do tamtbnia m^jej w kra-

ju nanym. Kwartalnik naukowy krak. T. III 1886, str. 1 — 50. ^Wnijdmy i my
w sam ju Hr7poHrf»dnio filozofi; nie patrzmy sio na nif\ przez teleskopy zdalcka," mó- ^

wi autor na wstpie. Zjiznacza wreszcie powody, dla których si u nas filozofia nie-
|

roz^^ina i stara sic wskaza rodki jej najodpowiedniejszego zaszczepienia na nasz\Tii
j

gruncie. Koniecznym u tym wzgi^dzio rodkiem jest zapoznanie si z hi^ory filozofii^
^

wic to autor nad ni gownie si zastanawia.
j

Flortak Boohwic, Obrat mpHi mjej. Oz. I 1888. Oz. II 1889. O edadi l$hik- i

nia cghwidta 18^ Zeuadu myHi i uetue motcft 1842. To ostatnie pismo jest znacznie
]

ponuioonem i pnserobionem wydaniem pierwszej czci Obrazu tmfUL «Nauka Ind^ 1

mówi autor, jest to wielkie nic; filozofia jest to szumne marzenie!" Wiara za jest wyi- «

sz nad wszelkie rozumowanie (O celach, str. 59). .W uczuciach i pojotadi natonl* 1

nyeh, wrodzonych t^-owieka i ludu naley 'izuka prawdy, a by ostronym na przem-
j

dr/ale sdfizmnta i Zasady, ptr. IK)." Za iMnistaw prawdziwej filozofii uznaje -«umieniu
]

powszeiline ludu, z kt<»rom rozumowanie iudywidualne powinno by zgodnem (sitr. 1*2).' 1

A sumienie to domaga si ,wiary w tern, czego rozum ua tym wiecie, przeczucieiu nic 1

wsparty, wj-tumaczy nigdy nie zdoa (str. 14).* „Przyjdzie czas, i filozofia stanie si
\

teologi wiaiy (sto. 148).** T«i swój pogld stara si autor tu i owdzie uzasadni, po-

woqjc si na Kanta i kiy^kigc filozofów spekalaenn7^^> szciagdlniej Hegla. K. Li-

belt powiedzia: »Staaowisko Bochwica w filozofii polskiej jest niemal to samo, jakie

byo Anselma z Kanterbury w rednich wokach; jest pierwszem ruszaniem ai mjU
w powiciu wiary ohjawionej {Filozofia i krytyka, wyd. 2-gie T. 1 1874, str. 149).*

Trkntowski mia go nawet nazwa Tnle^^em pobkira (zol), tame str. 150). W gruncie

rzeczy stoi liochwic na stanowisku filozofii uczucia i wiary Jacobiego (zob. powyej
str. 12).

Br. F. Trentowski, Choicanna. 2 tomy 1842. Wyd. 2-gio „cakiem przerobione

i pomnoone* 1845 i 1846. Cytuj wedug tego wydania. Jest to pierwsza wiksza

praca filozoficzna polska Trentowskiego; o jego praoy niemieckiej z r. 1637 m(

ju wyej (str. 18). Zaznaczmy tntj, ze jest to zasug ibblta, i surow
piac niemieckich Trentowskiego w TffgodnUtu LUeradam z r. 1888, J6 6 i nast i I
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JH 43 i nut. skoni go do pisania po polsku. Zolk Litielta Puma pomnijat, T. V
itr. 94 i nftst, onz list Trentowakiego do Redakcyi Tygodnika lAteradego (1840,

Jl 43), npowdjcy Chownnntj a mniasscsony w tycie Filiach pom. Libelta, str.

13D. Chowanna traktuje kwastye pedagogiczno zc stanowiska filozoficsoego, odnosi si*;

tedy pod wieloma wzgldami i do nn^r.or^o fir/fAlmiotu. Na <!7(^ze!róln uwacf z.isuguj
pogldy Trentowskiego fo do zn.T/onia filozofii dhi \vvk-/t.ili cni;i iirodzif/y. M(>wimy

0 tem w ostatnim rozdzialf pracy niniejszej. Dla charakrm -tyki stanowiska i sjiosoloi

uYkiuln Trentowskiego pr/ytArzamy tutaj nastpujce zdania (T. I, «'lVzyinamy

si filozofii ducha od Hegla samego w Encykhpedyi podanej, ale nio zupenie cise. Tu
1 ov4sie loMmj mae zmiany, które sa pole])HZ6Qie systemu tego uwalmy. Ca rzecz

wraade staramy si uc^rni zrozamJalsK, pr^bierajc j w polski kontnsz. Polak nie-

adotey jest gry oderwanych trapich wiórAw; on ehce smarnej pieczeni. Mdro y-
wcem z Niemiec na ziemi polsk przelana^ byaby mlekiem z piersi nieboszczyków. Miej

tedy cierpliwo- Sannato! Poznasz ta jedno pasmo dej hegloskicti w ojczystej mowie
i w polskim kroju."

Tene. Stnfmnrh f7hz'^fti dr, ftofnffii. Czasopismo: Uok IK-U^, T. I, 1 — 04 Mó-
wimy o tej praty niej j>rzy rozltiur/f >ro>iinkn filozofii do rdi^^ii (JJ 12.:).

Tene, Stoaunck filozofii do cyUrnetyki czyli tizhtki rzdzenia 184^i. ro^'l;\(l Tren-

towskiego streszcza si w tych sowach, str. 19-4 : «Dzi jest cyiernetyka rozkazujc

pani, a flloaoAa jej anebnic; ale dzisiejsza lllozolla je$it pani cybernetyki jutrzej-

sasjf bo do niej waciwie naley ochmi^tizoAtwo nad t mod królewsk cór.* Nazw
cyfteniefyAi wytwoizy Trentowski z greckiego KO^apyiio, gubemot rzdz.

Tene, Pantwn wiedzy Utdkiej, lub Pantoloia, Encyldopedya wszech Wtuk
i mniejtttoci. Fropedeutyka jwwszechna i f ?" > aysem filozofii (pra<'a pomiertna), trey

tomy 1878, 1874 i 1881. Dzieo to ma wielk dimioso dla naszej literatury filozofi-

i^znej. ale nie j>*-t wolnym od (I/ivva<'tw. rozwlekoci i pr7'»sadnycb prot''n=^yj i nadto

zajmuje stan(»\vi>ko prz(->tarzalfj dyulcktyki. iozpada si ono na trzy gówne dziay,

z któr}"cb pierw>z\ uhejiuujo rologiq. lul» nauki udno.szre si do Uimteiro wiafa. drniri

lmmo2)^, lub nauki odnoszce si do tego wiata, a trzeci filozofi, lub nauki odnosz-

ce si do tamtego i tego wiata zarazem. O treci tych dziaów sam antor mówi w ten

sposób (T. I, 27): i,Tzsy ksigi dziea niniejszego, to nie filozofia sama, izetelna i cisa,

lecz raczej fUumfia wsuek wiuk i umi^tinoici w najogólniejszym, krótkim zaiysie. Nie
aez>-ni <>i ta zatf-m po* zcfu jrdynie z nauk czysto filozoficznych, ale wda si w nauki

ycszystkie a tmyskie^ tak niefilozoficznc. i
ik filozoficzne, w nauki pospolite, nawet

w podrzutki zabol'onu winku i mody. Nie t)dzi»" to ani encyklopedya filozofii Hogloska,

mi system tilozotii Krcmcrowy. ale co >f'Z miary wi'-ei. t. j. J*;int<'on wjAd-zy Indzkioj

w o<róle. drzfwo u -zt-i h nauk i umiejtnoci... .Sowem, nio filozofia, lecz fihiZDjuitutHc l»-

dzie tu cigym oddechem i panujc wszystkiemu dusz." Z tego wynika, e do na-

•zego przedmiotu odnosi si waciwie tylko dzia trzeci. W dziale iyin przedstawia

Tinntowski swój «wielki system filozofii^* wi(^ zajmuje si wykadem wszystkich jej

czci, a mianowide: feoso^t, ktyteotnnfii (od KiCotc = creatio = stwoizenie) i komozofii.

Nauk za tc$ipn do filozofii nazywa numeMtoffiy od Eantowskiego vooó{UVOv, nu-

mm^ das Diftg on stcft, absoln Numenologia to tedy nauki o absoluejo. Absolut bo-

wiem wedug Trentowskiego „pozna potrzeba koniecznie nieco dioj. nini zdolnym si
hf^zie do filozofii." „Ztd numenologia jako ustp do rzo< zy. jako jej rigrnntnwanie

(Ul. ^US)." Sam autor do takiego okrelenia wfftj^ri ,hi fihcnfii dodajo: ..<'z\tylnik przo-

laii si moe. posys'ZRW<zy. i zastawie .>i ma tutaj dian <\' Ah^nUtii-n). O. niestra-

wna to potrawa!" i^ecz uspakaja czytelnika mówic: „W uumeuologii nie tylko nie

utradaz gowy i niazawióctsz mózgu, lecz zabawisz .si przyjemnie. To ci obiecujemy

(lame).* O ile autor te;} obietnicy dotrzymuje, osdzi mona jedynie po przeczytania
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m' jego drielft (T. HI, 345 446). Zasnacamy tu fylko, ten numenokh

gicsny wstp do filozofii mao ma wspó nogo z nasz nauk wst4;pn — lio nie zajmuje

si rozbiorem zasadniczych poj o filozofii, lecz w dachu frtiotnnioloffii Hegfla, tnUttuje

o trzech stopniach pr^yg-otowawczych .wiadomoci na drodzo do filozofii, jakienii wedug
Trentowfikionpn uwaga i misft/ka. rozwaga i it^mUdistyka, wreszdo mys, któiy,

^sam jeden zdolny jo;*t da<- naiu tiluiofi istn."*

K. Libelt, FUohgia, filozofia i tnaktnayka, wraane jako zasadnicze umirjnoki
ttaukawego tey^Ameania, Tygodnik literacki 1838 i 1839, oras Pitma pommjtze T. Ul

1850 9tr. 223 282. O fiiogofii prtedmoiow^, tame etr, 285 — 331. Botmoioy pe-

rffp€Ue^fCtne o rzeegad^ fiLimfii, tame str. 385 351. MySL, tkwo i etffn, JtMCf filo-

tofiatna o urzeczywiazczaniu si ducha ; tamo str. 139 — 150, a przedtem w Przegldzie

naukowym Skimborowicaa 1843. Wszystkie te rozprawy opieraj si na pojciu filozofii

jako dyaIektyf7no!jo rozwoju myli. Wyraa to najdobitniej zdanie z przedoi^tatniej pra«

cy (str. 346): „Myl ogólna, po.st^pujca w poznawaniu samej siebie, jc^t treci t^l...

zofii. a zatom ioj najwai i\v-/.;\ dcfinicy.** Najwif>k<!v: donioso ni;i rozprawa o ]H,H]a-

gugieznerii znar/cniu filolu^rii. tilozefii i matematyki, o ozem muwimy poniej w rozdziale

0 wyksztaceniu uiiiy.^u liluzuticznego.

Tene, Filozofia i krytyka. Ti tomów 1845 — 1860. 2-gic wyd. 1874 ~ 1875.

Do naerngo pnedmlotn odnosi si gównie T. I: 8am(w4odtu» nanimu i o^awy fHo-

xn/N $hv^aMMiQ. .Teet to kiytyczny rozbiór za8adnicqrch pogldów na filozofi obeydi

1 swojskich mylicieli w celu wskazania, e •nnnm nie jest wypenieniem caUcowitj

istoty ductia," lecz musi by uzupebadansrm przez „wewntrzne, bezporednie pochwycenie

prawdy moc bezporodnipfro zwizkn •/ diubnin wiekuistym (str. STi." Z tego stano-

vvi-k.i pr/<Mstawia Libelt tutaj -.w-ij 'zniikomity dekalog filozofii slowiaii-kioj i rozwija

filozofi twórcz, czynu, która znajduje na^st.pnie swój w}Taz w jego sysimmcie umnidwa
czyli wyobrani (o t^Tn systemacio zob. mój Wykad Logiki, str. 268 i nast).

Autt. Cieszkowski, Rzecz o filozofii joakiej. Jako wstp do historyi jHozofi, Bibl.

Wana. 1841, T. I, 287 — 308, 638 - 681. Kospmwa niedokoiksoaa, a mianowicie nie

wylcazano, stosownie do pierwotnego zaoenia, czynnika syntetycznego w filozofii Ana-

lymenesa, po c^mnika te^cmym i antitetycznym w pogldach Talesa i Anaiymaadm
Jest to pierwsza praca pol<ka Cieszkowskiego. Poprzednio wyda dzieo niemieckie lVv-

legomma zur Historiosaphie 1838, a ])óniej Gtott uml Palingencsie 1842. Dla nas powy-
sza pram ma znaczenie z tego W7,;j^lr'dn, e wykazuje donio^^ot' h^itoryi filozofii dla fil»>-

zofii w oglp. rhor czyni to wycznie ze stano%vi'*kn dyalektycznogo. Stanowisko to

Cieszkowskiego iorskteryzuj najlepiej nastpiij:\< c sowa: „Historya filozofii, mówi

(str. 281)). jest uorganizowaniein wszystkich fenonienów y« ia myli i przoprowadzuuiom

ich 7. fizycznego ywi<^ osasn w duchowy ywio wiadomoci." A e, wedug
tego pogldu dyalektycznego, rozwój wiadomej siebie myli stanowi istot filo-

zofii, pneto bistotya filozofii nznan sostje za njbezporodniejs^ wyraz samej fi*

lozofii. Pogld ten zgadza si w zupelnod a ogólnemi zasadami hwtor^at^ Gie^o*
watego.

'r<mc. Ojczenasz. T. I. Wstp 1848. Cz\Tiniki oderwanego roz^voju myli w filo-

zofii, uzupenia tutaj Cif^^^zkowski. w duchu Jacodego i Rochwica (zob. wyej str. 12,

24) wiar w oijrnvit:nif Ito/f i w wtfidcffwo intnicyi rzyli ho^poredniecrn nr^iicja. _S
pomniki Ifocj iuy«li. aiowi tut^j istr. Ut. zawiera jt^i *' w w acnej istocie rkojmi wie-

kuistej praAvdy. prz.^^1o.szce z sob niezachwiane wiadti two bo.skiego poi-zcia. Ani uczu-

cie ludów, ani myl prawdziwych mdrców omyli si na nich nie moe." Z tym pogl«

dem na róda filozofii czy Ciesdcowski w tem dziele dalszy rozwój swej hMon/ozq/ii,

co jednak wkracza ju w zakres speyalnych posznldwa filozoficznych (aoK pod ^fm
wzgldem mój Wykhtd Logiki^ str. 273 i nast).

Djgi
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Ekohoba ZimniCKA, MtfUi o fbm^ Bib). Waifii. 1841. T. U, 388 - 422.

Jest 10 kiytyka Hegla i w ogifile fil<noiU pantebl^cznej. Nast^imie wydawaa od roku

18^ do 1846 miesicznik Pirlgrzyni w cela obrony J3ogqfii kaiolickifj. W tein pimie
do nasz<^o prz€^dmiotu odnosi sio gównie rozprawa wst*^^pna redaktorki p. t. : Rzut oka

na Mfsnji nauk. Szwsegóowy wykla<l pogldów Ziemi'' kinj na filozofi zawioraj

w sobie jej Zarysy Jilozojii katolicku'! ls.'»7. Stanowisko nutorki. jak w ofr''>l(* •"'icj tfj

jUoitijii katolickiej, nie ma w grancie rzeczy mc w^piilncgn /. fiIt>/,()0;\ pr>»z nazwy.

S«Tad(2jr o tern wyranie iiii»,-dzy iuuerai nastpujce zdanie: „Filuzotia nasza, mówi ro-

dilctoika FUigrzyma (1842 T. lY, 28:3) w istode niczem innem nie je.st, jak Indaktm, do

mnudenia wieku zastoMwaoym wykadem keitogu katolickiej.* Jestto »tem waciwie
feoUtgia^ a nie fSloiofia,

Feux Kozowski, Fow^JSoi^ ekrzeiciaskii 1845. T. 1. Filozofia ludzka.

T. IL Filozofia boska i filozofia ycia. Za n)dlo filoaofii autor uznaje objawienie, znaj-

dujce fwój wyraz w tradycyi, w pihnie Sw. i w naaco kocioa aitostolnkiego {'W I. 2.'it.

,W filoz4)6i chrzecia-kipj iriara jest waciwie pocztkiem i kocom," mówi autor

{'^iT. 415), ale, podobnie jak Ziomi^a, nie luyiili nawet o filozoficzaom uzasadnieniu tej

wiarj.

JuZKF ocHOWSKJ, F'dozqfia serca czyli mdnm praktyczna 1846. Za zasad bie-

ne anter iKlaiiie (str. I): ,2e skarbu serca wszystko idsie i do niego wraca.** Co do
coto pracy mówi: .FiloBoll serca nie bdziemy traktowali teoretycznie, ale praktycznie.

Od cza aerdeczaej dla N|wy8zego zaczniemy, a na mioci bliniego skoczymy.'* Clice

da fllosofl, .która wiedzie do pokoju i pooiediy wewntiznej («tr, 4).*" S to nauki

momlne, pozbawione jednak filozoficznego uzasadnienia, u nadto wyoone chaotycznie,

bess zwizku wewntrznego. Nazwa filozofii nie jast tedy niczem usprawl^dliwiona,

Jan M a lORKiEWirz, Hisiorya serca i rozumu (m-zttew i wiedzy) 1801. Dzieo
j»>?>uiierlne. .lu tytu d/ica zaznacza dnoi' zasadnicz aurora. polegajc na pogodze-

niu serca z rozumem, uczui ia z wit d/^. wiary z filozofi. Po* lii»d swycli poszukiwa sam

Mjyorkiowicz streszcza w tych sowach (str. 4*)); „Wychodz ze stanowiska ycia pra-

ktycznego. Zastanawiam si napizód nad obrazami natury, która mnie otacza, i przycho-

dzQ do wniosku, ie chce e trtdta win^ w prawa odwieczne i st^e, ród doczosne-

to i ^sumiennego wiata. W naturze s prawa konieczne. W czowieku jest konieczna

^ra w Boga, jako w pierwsz pizyczyn stworzenia, przyczyn niestworzon, nienlega-

j«-^ adnym warunkom doczesnyn).*" Ta wiara uwydatnia si w uczuciu i rozumie.

,1. czncte jest bozposrcdniom w^-raeniem sic ducha w jego czystoci nit pokalanej, w «yn-

tezic- wiary, ««umiettia. Kozum je«t po'in'dnifmi rozwijaniem si ducha, inializ wr^tpliwo-

Hci, umiejtnoci. Rozum wic Ihz uczucia nic nia za<'ady: n-zncip l)cz ro/.uimi l>i<'<inc.

ubogie, ciemne jest (str. 48).** i'ogId ten uzasadnia mist«^pnic autor iir/.v pomut y dzie-

jów uczucia i wied:^. W Pimwch pomniejszych Majorkiewicza. 2 tomy iKiJ, zasuguj
tu na wzmiank nastpujce rozprawy, rozwijajce powysz zasad z rónych pun-

któw widzenia, a nuanowicie: Bzuty filozfieznef Pomaga u> myHtmu i ztfcm, O pier^

fff^zcj zasadzie Jthti^t O iffciu uehowem^ wewn^nem i zewntrgnem. Sówko o upra-

wie Jihzojii w Polsce.

Dominik Szclc. O ródle wiedzy ttgoczesnej 1851. Autor zamiensa gównie okre-

li stosunek umiejtnoci polskiej do powszechnej. W tym celu rozpatruje w trzf 'h

rozdziaach: soji czyli mdro, fihzofi rzyli ])ogl!\d .samodzielny i umiejtno czyli zna-

jomo metodyczn. Sq/ia polega na uznaniu ..'liii)i''nr kicrnjfwh krystalizacy, yi icm.

aczuciem i rozumem.- W jUoz(t/ii ^duchy usu.-puj laicjNi a iiii yznaczonemu oyóhiikuwi...

i wjnikicjm z niego siom.'^ Nakoniec iimicjm wywodmca^ uznawszy czczo
•góbików, bierze sie do szczególnych postrzee i dowiadcze. Oto koleje umysu,

8 i nast.). O Comte'de Szulc nie wspomina, ecz te jego «kol^e umysu** odpowia*
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dj w snpelno^ tnem stanom rozwoju tUDjsIow^go Coiiite'a (sob. ta str. 13 omi

§ 10,1); moBoi go tedy nazwa pterwBym swoleDnikiem Comto*a cyli ^agytjmst
u naa.

W. Skrwatowski, Pierwortfs ffi/senmtn jilozojii ze stanmaiska chfzenrtftkie^

jtej 1K."»2. ]i«'>nic pomidzy fiio^oti roztiniow i chrzaciask autor w ten sjto-' ^

okrela (^str. 5V , Filozofia czysto rozamowa t;zyli pos^a-ska. oerranit zona jest na prze-

rodzono siy ruiiunm wasnego lub wroszcio zbiorowego rozumu luUzku^t i, przyswjajc

eobie w czaei to, 00 inni ladsio zauwayli i potonmod podal Pnedwsie filcianfia

chneactaóska ma za soli powag stówa bodego i opiera si na nieskoczonej i njdodco-

nalszej mdrod Boga, o ile si ta plemienin laddciemn objawfla.* Zob. 00 wysej (sir.

27) w tjm w^]de powIcd zmiano z powodu E. Ziemidd^.
M. .Takubowh^z, Filozofia chrzticiaskiego yciu ir jiorównaniu MjBozoJi naszrgo

iehi pftnfrhifj,:i\ 185:3. 'lYzy tomy. Jc^t to d/ieo cbaotyczno w Bwym ukadzie, pe-

ne powtar/aii pn ? \rzg^ldem tre.oi. Stanowisko zas^adnicze zgodne z pogldami Ziemi'
ckiej, F. Koico\v>kiego i Sorwatowskics^o uob. wyej).

Al. TyszyAski, Hnzbiwy i krytyki. A tomy \Hhi. Do naszego przedmiotu odno-

sz ^iH giównie rozprawy T. 1-go: Pocztki Jilozojii krajowej i Co jasl Jiiozqfia ? Na to

pytanie daje Tyszyaki nastpujc odpowied (str. 15) : .Filoiolaf w njprostoeia i nj-

janiejszem znaczenia tego wjrazu, jest to poznawanie omjrBem stwoizoiyeh neGqr, do-

ciekanie wic tdi istoty, ich prawdy. Nie jest to pizyjmowanie pojdem pmwd ju go*

towyi'b, t. j. idoycb z pneksza czyli tradyeyi^ albo z bezporedniego nakhenia ca^li

objawienia i t. p. aie idi dioaiJtanit, Dociekamy rozwag. Filozofia jest wic ksztace-

niem i ol^jnwianiem naszej rozwagi." Szczegóowe rozwinitn ie togo pogldu Ty-
szyukiego na filozofi zob. w mym Wyktuhir Logiki sfr. "A^H i nast.

Tene, Pimcszc tnmdy kn/yki iioicszerhmj. 1 toiuy 1870. „Celem tej kaiki
jest: ledzenie i ozuatizunie za.sad sdu powszt rhneco, t, j. tych czt.i i ludzkiego sdu.

kt^Sre su; odnoi^i mog i musz do w.szelkicli zarówno gazi rozwoju ludzkiego: nauki,

42taki, praw, codziennego ycia, dziejów, religii, i t. p. (T. I, 1)." Tydl lasid eda czyii

krytyki powszecbnej dotgrcbczasowa filozofia okreli nie zdotahu Antor cbce tedy

i uczyni prftb metody nowej (str. T).** Metod t nazywa metod M^t prakiifaen^;

polega ona na prostocie w tdteHm, i, j, na uznanin prawdy, o .zmysy i rozom czo-

wieka dostatecznemi by mnaz dla potrzeb i lo86w czowieka," wic i dla iMznania

prfiH-il ludzkich. Prastota sdu wyraa A*; w przyjciu za prawd tego ,szereqii wrnbra-

fii i pojr. który si zowie ziiofla powszechn, przyznaniem pmrfszechnem (str. 11 i nast.).'

W ('ciu za s-/<*^offóowego ukreslcnia treci takii-rro powfszcclinio ludzkiego sdu o rae-

czach, autor „przypatruje si pojc iom praktycznum dziejom ludzkoci (str. 18).** Cale

dzieo rozwaa z tego stanowiska przeszo, przyszo i obecno, aby na tej podstawie

wyprowadzi wnioski ogdlne co do prawd njwyszycb ludzkoci Widzimy z tego, ie

pogld Tys^skiego na istot i zadania filozofii zbltta si zasadniczo do nauki Tomasza
Reida o rozsdkn powszechnym (oommon zense). Zob. wyej s^. 12. Xylko sposób

okrelenia treci tego sdu powszeclmego jest rónym u obydwdi mylidelL Reid

opiera si frównie na psychóUtgii. Tyszyski za na historyi.

II. STni^ E, Wytrtd pojcia Jih<^'>^'> . Lnkrya wstpna do wykadu nauk filozofiez-

nyr'h w Szkoir (ilówTifj War-zaw^skifj l-^^^i^. i) psycluogicznej znsaihie teoryi }><i:)Uii\a.

Wykaz .Szkoy (il<>wnei za rok 18i4. ('<Thy rharnkterystyczru jiJozotii i jej znnczenir

w porównaniu z tmtemi naukami (przeoy z rossyjHkiego ^r. Tomaszewski) 1875. Syn-

teza dw6di wiatów 1878. Filozofia syntetyczna i jej krytycy. Wiek 1876, ^ 155 i nast

FOotofia i wykggtacmk jUozojiczne w Encyklopedii wychowawczej, T. IV 1888, eta;

145 — 192. F9zifhfwigm i zadania hylyegiuJ34ttl^. Bibl. Waisz. 1801, T, I, 9~4t.
UzdolnUnk i rozw^ wmytlii fiUusofiistn^. Tkme 1808. T. IV, 468 485. Pogi|d|r
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aa filozofi, wyeo-izone w tych pracach, ssnajduj swo systematyczne uzasadnienie i rofr^

winicie w niniejszem diiela

Fb. Kbotiski, Brty8z1oiefii4»tg^ Odbitka s Bibl. Wam. 1864. Aator na tu

na oka ^fofm filooofii (gtr. 4).* F^minio to stoi jeescse pnewanie na stanowisku

iUosofii Hegla. Po wykazaniu jej doniosoc, zajmuje si od str. t7 do koca rozprawy

(str. 43) kwestyami, dotyczoemi wstpu do filozofii. Filoioll okrela jako .umiejtne
i -irstf^matrrzne poznanie r7,em-\visto,( i." R/,eczywstom nazywa ^wszystko, co ina hyt

istotny, n>ziimn v trway i nicskoiK zony."* Foniewa za byt i mylenio „s o^w/p^l^nlnie

to same," przeto lilozofia .rozumowania swojo oprze winna na natur/o i durhu. uwaa-
jc oboje w ayawiskaeb i ich wzajemnym zwizku.** Z t iro wynika, e mi tatizykt. na-

ley oprze na fizyce. Do tego jednak autor dodaje: -nikt na.s nie posdzi zaptfwne

0 ompiryzm^ Iw i dla nas necajwistoci Jest nie pneiiijajt;a asata bytu, ale ttnicy
niiB rosom (str. 17 i nast.) * Fnedmiotem filoaofii s .wsaelkie objawy natuiy i dtt>

cha,* lecs objawy te ftloaoia bada ,s ich strony wewntiznej, ZffU/ffsUtmi nie^jtej,'^ bo

•siedli wszdzie przyczyny, istoti;, wewn^tezno^, si*;, ducha.* -Kiedy inne umiejtnoci
uprawiaj, e tak powiem, ciao, zewntnmo^', filozofia rozwaa du.szt;. wewn«<trznoó

wsz}-stkiego co jest fstr. 20).** Krytycyzm autor w duchu Hegla zbywa zdaniem:

.Wszelkie gadani" n -;koiV''ZonoHei i oijranifzonoici rozumu, a przet> niokonipotencyi jego

do sdzenia o wszystkiuui, pochodzi allio zo zej wiar)', albo z nieuctwa.'* >iie wycza to.

wedug autora, potrzeby post^jpu filozohi w przyszoci. ^Mogc jednak o wszystkiem

sdzi, filozofia nie stawia ostatecznego sowa; owszem od niej ap(>lowa mona do

insy^oci tstr. 21).* Co do metody wyznje, e metodzie dyalektycznej i logia «naley

si pierwszestwo przed famemi,* — stanowi ona »niemiOTteln jego zashig w filozofii.*

Fry tern nie brak pewnych sastrzeAe co do formalizmu, w któiy atwo wpa mona pn^
tej metodzie (str. 23). Dalej mówi antor jeszcze o podziale i celu filozofii, oraz o ró-
dach i sprawdzianie poznania.

Tenf, Szkoa pozytywna. Bibl. Warsz. 1808, T. III, Ha 85, -iH.'.—2t»2, n«i }<l;5.

Tu ju autor co do za.sad filozofii przedstawia .si<.« jako zwoN niiik r'onite'a. Z poL'^aid:|

raówi o .konc ojitacb filozoHczny Ii" Hegla, Schellinga i innych. Filozoli w liurhu iv~

nomenaluniu tak okrutila; „l'rzez tiio/oi rozumiemy pewien ogólny i rozmiiny .sposób

zapatiywama si aa wazelkio zjam^, podpadaj^^e pod zmysy (str. 75).*" ^Zjawiska musz
si same za si^ie wytomacsiy (str. 457).* Koztizsa pis^r tern pogldy Comto'a i Jego

zwolenników, wykiada zasady metody poytywn^« lóytykuje religi Comte'a, a powou-

jc si w koca na Milla, broni pozytywizmu od zarzutu aUizmu,

Stefan Pawlicki, Lehcya wstpna do wykadu klstoryi fiazojii to Warsairskicj

Szkdf Gównfj, Oazcti Tolska 1866, 269 i nast. Autor rozpoczyna od pytania:

czem jest filozofia? Na to pytanie daje odpowied oirnlny pogld na dzirjo tilo^otii

1 jej Htoiiunku do innych nauk. Pierwotni*' natika yl i j' dn;i. filozofi — 7. ni' j
w\ two-

izyy si z biegiem cza«iu nauki spe« yaln»\ adna z nich nu; dajp jednak odpuwii.dzi tia

pjtaoie: ozem jest ( zowiek i jaki cel jogo? Kady .specyalista o i zowieku co powie,

sle aden na odpowied si nie zdobdzie. „Filozofia jedna nie ocigata si nie
pomoc tym, ktAny aJcnli odpowiodzi (na owo pytanie); przez dwadziocia kilka wieków

j d^e, a usiowania jej s jej histoiy.* Nastpnie wykazije autor, e filozofia, pomi-

as sprzecznoci systematów i metod, zawsze miaa na oku to zadani*- i zbliaa .sir do jo-

go rozwizania. Za metod*; za przyszego nowego »«ystematu filozofii uznaje w kocu
metod pnycJwhygirzn, kt/»ra jednak nie powinna bra za punkt wyj.M'ia jodynie czlo-

^pka - jednostki, lecz zarazem i czowieka spoeczni >'jo. . Podstaw wic nowego sy-

^letau jdzie i ]»yt; powinna pffyrfiologia, a razem z ni <iiitroj)ologia."

Tene. Kilka mcay u podafawie i graniaith jUozutii 1878. Prac to mona uwa-

U za dalsze rozwinicie i Jiciiiiejjize okrelenie treci powyszej lekcyi wstpnej. Autor

Digitized by Goo
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nv7tr/:f\>'a tstdt^ filozofii w porównaniu 7. innrmi naukami, wykazuje, f potinmo ^u-anio-

wolenia" waniejszych c».*ci nauki, po/.ositajo fiK>zofia jiiko mrufizyka, stanowica .j-

dro wszelkiej wiedzy filoiofic^znej (str. 4)." Dalej, w celu wykazania, e tak poj«.*t^» t.lo

zofia jost nauk, zastanawia .sit.' nad pierwsz za.sad filozofii i metod jej badania. Za*

sad najpewniejsz wsselldej w ogAle wiedzy jost samowiedta, której jednak nie nalej

ognnicsa aai tread zmysowych duydi, ani oderwuieiD myleniem, gdy w nlig pny

pomocy bespoBiedniego doMMlcawnia wyraa si cakowita ogohowoe nasaa tak pod

wzgldem daa jak dos^ (str. 88^ 39 i naat). Ztd prawMwa metoda filozofii powin-

na by osobotr : w-kazoje ona na podstawie rozbioru osobowo.4cM powszedjnc i konieczne

fgynnik l bytu, stanowit^e praedmiot filozofii w rónicy od iiank spef^yrilnyi li. I\>L'ladT

swojp autor uzasadnia krytycznemi uwagami nad najznakoinitszemi niysli- ielami, pocz-

wszy Oli Sokratef?a, a do Kiiuta, Hegla, Herbarta, Fichtegfo modszego i innych. Na

uwiii^t' zii-u<jriijo scislt* rozrónienie filozofii od teologii, wane szczególnit-j w'porównar

liiu z innemi objawami filozofii katolickiej u nas. Tawlicki wypowiada pod tym wigi^

dem swe stanowisko w nastt^pujucych sowach (str. 12, 41): n^'^<l<^ pochodienia nad'

przyrodzonego, filoiofia aa nauk tylko insyrodson, hmmc nafmraH acuuUa, wian

kocielna i teologia nie maj swiika s pnedmiotem nasiej rozprawy. Wiedi i wiat;

bior zawsze w znaczeniu o<.'liiriii, przyrodzoneni... Teologia wymaga od uczniów swoidi

wiary > ask nadprzyrodzonych, filozofia jodynie zdrowego rozsdku... Pierwsza przewal

nie wykada prawdy, który<^h rozum wa«*nom wiatem odkry nie potrafi, druga w«;7t-

stko. fo rozum sam ze siebie wiedzie moe." Itzecz caa w og-óle zujinujc dot{\d wyd.^-

tno miejsce w literaturze natizego przediuiotu i zasugigo ze wszedimiar na blisze

studyum.

Tene, Hisiorya Jilozq/i't greckiej. T. I, 1890. We wst*.'pie do tego dziea budz

nasz nwag azez^lniej rozdziay: O tnacemm dziejowym fihznjii, oraz Definicya i ep(h

kiJ^ozoM, l^wllcki uzupenia tutaj, w duchu klasyczuym, okrelenie fllozoii, jako nauki,

czynnikami pralctycznemi ycia moralnego. Mówi on w tym wzgldzie (str. 66): „Ale

filozofia (o czem zapominaj niestety ludzie na.szego stulecia) nie bya dla Orfików tylko

spekolacy nad tajemnicami bytu, nie l)ya tylko t«»ory .wiata, dogadzfc prOnej cie-

kawoci, ona na dla nich czeni wifcpj iyn umiejtnoci praktyr/n ycia moralnego.

Tej strony, tf^j^o il;\cnin sta^iro nic nio/.na (losvc wychwala i potlno^ic. .leeli Seneka

filozofi nazywa studium tirtuti-n sed j><'f tjisiaii ritutciH. wyraa przt konanic ilroLM*' i-a-

ej przedchrzcciaskiej staroytnoci. W istocie tem róni si filozofia od innych nauk,

e jest take wtuk ycia a pisane staroytni cii^glc pr/.ypominaj adeptom filozofii, ze

nauka ich powinna by w zgodzie z yciem... To pnakonanio powszechne, e fiknefia

powinna by czem wicej, ni gadanin o dekawych problemach, nadfe jej dopkn
wadw, ^bok warto, zapewnia jej znaczenie moralne i szeroki wjrfyw spoeamj."

Dotykamy tej kwestyi szczegóowo niej w ustpie o stosunku filozofii do mdrod y-
ciowej (i? IH).

.TnMiisz NiKMiKYi z. Badania jUozoficziie fnjemttir/ ycia. C'z. l. Historya ducha

1809. (V,. II. Filozofia ducha 1870. <V.. III. ( rodo rozumu 1870. Stanowisko r.i^ndn-

cze autora beglosk<. „Hcjrel, mówi auior (1, ItiO), streszcza w ,<iobie ca praeaid»>ic

filozofii, po<.*zwszy od 1'latona a do Schellin<,nt. Wszystko, co wiedza prawdy a do j&-

go czasów zyskaa bya, znajduje si w jego teoryt*" Ptoteizm Kegla autor pragnie afeoH

uzupehii owym p«mafMitMsmem, który ma na celu wykaza, e „wiat jeett duchem od«^

wanym od absolutu, wskutek woli bytu odrbnego (II, Przy tera jednak autor«M(
nazywa take etnanacy Bo^a. absolutu (H. 175). Do naszego przedmiotu odnosi ii|

^

gównie cz driica. niej itralefi«>maia i trHtp maj za przedmiot za.^^aduicze poj^
0 filozofii. Ponifwa jednak autor ..histor^- wiata" uznaje nic tylko za przedmiot f*"^

;

1 xa ^rudlo tUozofii (ii, Si)- i czerpic wycznie z tego róda, myl swoj dgk s* ,
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R szr^tkio strony rozpryskuje, przeto nio dochodzi do .^cu^sgu okrf^ólonia sweg^o t(M»r(>ty(rz-

ht^o pogldu na fll€«>6. Tak np. odrónia cnktyk^ i t tyk^ od jHozotii, mówic- (LI, 11

i nasL): ^Estetyka jest naiilc, mjc na cela byt dacba w fonnie pikna i etyka ezyili

mnmlno, jest nauk dni^ha w formie dobra na liemi;... j\lozqfia jefit nakoniec objawem
dndia w formie prawdy.** Z drugiej strony iilofoflav wedug autora, ^zbadar winna byt

;i*vuta. j»go cel... W wiolkifj jedni wszelkie^-n ))ytu. dobra i zla, pikna t brzydotr. pra-

wdy i taUzu (II, IT)." a /nt^m ohpjmnjp rstri^k i rfyk. I)o toiro autor na tonie niiej-

^'•n dodajfr -Flozofia diichit u iniia liy. niunic nauk inatt ni.** l(o m;itona jest „du-

• •111 w giziM-hu,** .^jego sekm-y czyli zepsut wol, z której, jak limak w skorupie

/juuknety, wyj u.siuje."

Julian Ochorowicz, Ws^ i pogld ogóltiy na filozofi jMzytyicn 1872. To prze-

gldzie daejdw filoaoilii banbo pobienym, po wikszej cz«,\ci bli^Hlnym (zob. dowodyw ocenie

tej piacj pneat H. Godbeboa w fiibl« Wam. 1873, T. I, 948 — 805), autor przedstawia

w ogOhijdi aizysadi awdj poytywinn, w rónicy od eomte owakiego. Nie nznaje on prawa
iTvn']x stanów Gonite*a, nio podzielaje^ klaayflkacyi nauk ani jego sa( y()logii(8tr.4li nast.).

Filozofii nie sprowadza do prost^^go ugrupowania wyników nauk speeyalnyrh, lecz doma-

ga si filozofii dla kado; nauki spocyalnej i'<tr. 7*2). Dalej zaznacza, />• filozofia opiera

si: nie trlko na ,pow!*/,echnie uznanych zdobyczach spostrzetrau < Zfj wiedzy." lerz i na

^roznniotn i knftyee,'^ e „analiza prijn- ogiiny<^h, uywanych uiachinalnie pr/j z w-^zy-

-iki h lu<lzi, musi sta si jernszrni, najniezbdniejszini zadaniem filozofii," e .Jedynym

iianodzient fllozolli jest rozwn, a elementami rozrnnn jwjcia^'* — e zatem «njpierwsz

podstaw filozofii jest pftycholoyia,*^ której w nystemade Comte'a nie ma wcale (str* 73

i natit). W ten sposób filozofia czerpie wprawdzie tre swoj z nauk specyalnych, ale

tre .poddawszy ratwadze^ hyi^ i wywodom rantmM, sama wytwarza offtne ta-

tady i W8kaz<>wki, kt<>re za jiudstaw i narzdzie postpu dla wszystkich innyc h nauk su-

y musz (str. 75}." Wobec tyeh zda, rozcliodzcych si zasadniczo z pozytywizmem

*'omte'n. „filo/ofiri pozyt^^wna" f>rbnrowicza nio ma nic wspólnego z hi^forveznvm pozy-

trwizniem, pr" / nazwy. Dla te*;*! te w koeu nwej praev da okre-b-iiie /'":v'.V"

które zast4><owa4- mona do \vi<du tib»zof<i\v i tn-zimych. krvtykuj< \*b p>/,yt \ wiziii, luii

wyrzekajcych si go otwarcie, jak to np. ezyni Herbert Spencer. ^Pozytywist, mówi

Ochorowicz str. 94, nazwiemy kadego, kto w twierdzeniach staoowc^cb opiera na

dowodacb, dajcych sprawdzi, kto nie wyraa si bezwzgldnie o nsenzach wtpli-

wydi, a nie mówi wcale o niedostpnych.** Wedug tego ju nie tylko kady sumienny

przyrodnik, matematyk, filolog, butoryk, ale i kady zdrowo mylcy filozof zaslug^iwahy

na miano posyiytcUfii. Miano to utracio by wtedy .sw('»j charakter szczegóowy, bi>t(>iy«

Tmy. nie oznaczao by ju pewnego kierunku filozoflrzneiro wród wielu innyi ]i. lecz

oltcjmowalo by wa-^idwje wszystkieh roz-!dnych ludzi. Takie nieokrelone rozwodnienii;

uiiina piizfipriziihi eliarakteni'zuje ji(>:f/ft/trrzm inir.s:<iir.skK któreiro Oeborowiez je r lI "

wmyni przedsrawii iclem. Zob. w tym wzgldzie prac T. Jk.hkk Cuoihkikgo, Pozyytrizni

*rar^izau'i(ki 1885, szczególniej .sstr. 46 i nast.

Tene, O zamdniczyJi sprzecznoiciach, na których si wtipiera caa nasza iriedza

o imtiMutde 1874. ,W8sqrstkie nasze zasadniczo pojcia o wszechwiecie, jak pojcia;

nwfeiyir fttcAu, «tfy, dwchat pritatrzeni i czasu, prowadz w ostatecznych swych konse-

kwencjach do nieuniknionych sprzecznoci, których adna ze znanych lii|)otez usun ni<;

je^t w stanic (str. 'lir oto ostateczny wniik tej praey: wynik, oparty. irl''»wnie

na Pirruszych zasadach Herberta Spenc^era. zamiast na praeach krytyeznyeb hi^torr /'ne-

sre pr/cfl-tawieiela iKf^h anftnnmrj rozTimu ludzkieiro, t. j. na prae?eb Kanta, ktii iiuie-

aia nawet autor w tej prae\ me w-^pomina. Jak l'o za roziimi-. u tern swiit«U:/.> nianio

wypowiedziane w poprzedniej praey. e krytyka Rauta „pub*ga poprostu na arty-jtycznem

iikeua buidetu z cnd^eh kwiatów (str. 20).** Na puy\'ysz}-m wyniku opiera Ochorowicz

U.
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swój wzgldny pozytywizm, który obok „witego prawa wirnlzy (\o rozwietlania cienmjdi

dróg ycia pnwduui doewiadcaeiiui i rozwagi** usnje .wita- prawo wiary, do ograewanb

serc laddiieh idealii mioci (str* 33}." Nadto wyzn^e w koca (str. 34)) xe mylc
0 zjawiahaeky nie jestemy w stanie posby si i tej myli, «e istnieje co, co sa obja>

wia i e to oo nie jest ju bytem wzgldnym i smiennjnu, h * / hrztoegldnym i itaym."

Skoro jednak, przy tyni wzgldnym pozyty^\'izinie, ze zjawisk »wiata zmuszeni jestemy

wTiosi o intnimiu bytu bezwzgldnego, to tnidno poj, dla fzego z tyche zjawisk, prócz

wasnoci najwa/nifj^^oj iftfnirnia takio^n bytu \H^z\y /.<j;h:i\uf'<io, nie mielibymy wypro-

wadza pewnych wniosków i co do niektórych iuu.ych < liaraktcrystycznych wasnos* i te^

bytu bezwzgldnego. Takie wniofiki nie cz si bynajmaiej koniecznie z pn Uiu^y do

wycserpania wszystkich wasnoci bytu bezwzgldnego, lecz zgadza si mog zupehiio

z kiytycznem uznaniem ograniczonoci i wzgldnoci naszego poznania. Zob. w tjm

wzgldzie nij rozbiór zasad po^ywizmn Gomte'a § 10,1.

Maurycy Straszewski, O zadaniach i sUmowithi JUozfii wobec dl^tó/* /s;*;/ umie-

j^nti wiedzy. Wykad liabilita<^ny w Uniwersytecie Jagielloskun 1672. Wyd. 2^
nzupenione 1877.

Tene, Dzieje filozojii w zan/^r, T. \-f^zy : Wstp ogólny i dzieje fiJnzofii na wsduKkii '

Iftgy — 1894. W«'t»p w t/'m dziele obejmuje gówn tre powyszego wykadu. Fiiir

Zofi okrela autor jako denie do ostatecznej nyiitezy aiedzy. „Jest wic filozofia, inó- <

wi str. 4, — w mjoK'»lmojszem tego sowa znaczeniu, — deniom do wiedzy, ale nie I

do wiedzy szczegóowej, drotiiazgowej i praktyc/.nej, ale do wiedzy jak moina n|w8ieiA>

stronniejraej, jak njdalej w poznaniu prawdy sigajcej, — do wiedi^, która obejmige

cao wiata, a skupia w sobie najogólniejsze auady i najgówniejsse pi<»wiasiid t^go

wszystkiego, co tylko moe by treci i przedmiotem naszych myli.* Tak pojta filo-

zofia miaa na oku gównie trzy zadania: 1) da<'- odpowied na pytanie: co to ji^^t wiat

20 wszystkienii *udami «wnimi? 2)' okr<^lif'' istot i przeznaczeni** czowieka w cao-^"*!

wiata, tudzie wskaza drogi, jakich w dziaaniu trzyma si powinien, jeeli jirzeaia-

ezciit; .-.woje urzeczywistni pracnnie. — jest to teoryn itlean, pogld na to, co by po-
\

winno, w ninicy od pogldu na to, co jest, na c«/o iatnienia ; 8) okreli wreszcie po-

jcia sameje prawdy, tndairó stbada natur naszej wiedzy (str. 5). Zadania te Mnie mo-

gy by za jednym spenione zapdem...* «musiala przeto filozofia róne w ci^gD

wieiców przechodzi kolej* — a przedstawienie tego rozwoju stanowi przedmiot ici^^

JUazt^ Dalej we wstpie tralcti^fe autor jeszcze o stosunku dziejów filozofii do d/.icjów M

religii, nauk szc7e.rr,}o>^ch, literatury i sztuki, pr/.yozem roztrzsa zanuBem i ogóioy sto-

sunek tych ojjawow ycia umysowego do filozofii.

\V.. Daisekhkho. Dzieje Jilozofii prawa i paatwa. T. 1 1*^72 -- 1875. Znam

1> zttszyttw. l'ierwszy rozdzia nosi napis: JaJc jUozofi doi<yJ i>(,iiiio>nino (str. 1 - *2(i)

1 mówi o pogldach filozofów a do Kanta. Rozdzia drugi: Juk jUuzoju^ obecnie poj-

muj, wedug zaoenia autora, mia mie za przedmiot pojcie filozofii w systemacic

Kanta i jego nastpców; tymczasem, doszedszy do Hegla, autor od str. 110 niby ^w ce-

lu wyjanienia sktadowycb czci filozofii Hegla* oolk si do dawnych czasów i a do

str. 720 jeszcze do Hegla nie powróci, lecz zatnsyma si na Hume*ie. Nie dowisdige*

my si tedy jak filozofi obecnie pojmuj, a tem mniej jak j autor pojmuje. Praca ber

dzo chaotyczna.

Tene, O dzisiejszych prdach Jilozfieznych. Cz. 1. Ogólny ]>"!;^'{d na Jihzojin dn-

choirego rozo-ojn 1876. Cz. 11. Filozojta d^ehmretjn rfzimju wobec innyt)) jih>zojii:nyih

prdów isTti. t'z. 111. miaa wyoy histoiy tilo/otii wlo-kicj. franeu/.ki*'j. anuMelskiej

i niemieckiej w drugiej poowie l9-go wieku, a ('z. IV-ta ruch filozoficzny polski w tyui-

o czasie; lecz, o ile mi wiadomo, obie te czci nie zostay wydane. W I-szcD* autor

okrela filozofi jako .systematyczne przedstawienie istoty i zasad natury. (^zowieczeórtM
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i Bóstwa (str. H).* .Systeiuatyc^nosci iednak w j(><^o prai^wtli trudno si dopatnet'-, po
dobnie jalc jej niA ma w ,&l(aofii plemion dsikiob," o Ictórej ta pieiwsaia ci gównie
tnkt^je, w oelu adowodnien^ ae filoiofia jalc najcilej « z fiBligi i a wiar,
w ofóle z ^tntuicyjnem widaeniem Bo<.'-a tak w ni\s, jalc i po za nami (str. 89)." rz*.'.«- dni-

ga nia hv 8Kcseg6loweni rozwini<»r;ipm filozofii duchowejro rozwoju. Aut<ir tniktuje tu

n p«i;f*djTiozy<rh natikacb filozific/nyi h któnrh jir/yjninif ,.tr/y razy po tr/y. t. j. dzio-

ivtr. 'J);* jakienn !<; psyrlioJuiii.i. tilti/otia natun. tttitt\>i)ii|ni.'in. lofikn c^tftyka,

t-iyLi^ tiiu/olia relijrii, tiloz<itia historyi i iiu*taizyka. Togh^ na tresc tyeli nauk ju lo-

ij za obr^beoi na^ze^^u zadania.

JdzBP JDrscodbs, Zadania filozofii w naszych cioaatk 1873. Wobec po:^t«;])u nanic

specjalnych, gtówne aadanie 0loaofii polega, wedug autora, na Iciytyce poznania. Kiy-

^ka ta opierar si winna z jednj strony na w.>-ni1cacli nauic 8pecyatnyr>h, a z drugiej na
rozbtonse za^^adniczycb proo(;s<'>w poznania. W ten tipo8<»b autor godzi wyroai^ania pozy-

tywizmu 7. kr\ tyoyzuem Kanta. Za tym kryty<'yznieni pracniawia Descoui-s (ak/.** w roz-

prawie Myl w czynie^ zamieszczonej w Ateneum IHlU, T. Ul, 290 — 321, zob. szcze>

gidniej str. .'tOK.

A. 7,. \foLii'Ki. Wijkud sysU tiuUydny taytnuiubtyn czyli dotychezii.s iak zwanej

fUozcifii. Czsc ptzyyoouawcza. Wstp do Uiymoydoyii 1S75. Wykad Hynteiiiatyczny

taymatdf^i to jest muki o porzdku tztnocL Cz /'undamentabtti. Metoddogia 1870.

rv» do nowych nazw, (agmonio^i i taymaologii, zastpujcych tutj starodawn filozofia^

ipb. OD wyej (str. %i) powiedziano z powodu J. N. Kamialciego. C!a fliozofi autor

dzieli na trzy gówno cz^>' i prtj^owaiffez, fundamentaln i szczajóhw (I, 27).

<'v>^ przygotowawr/.i rrizpada .si znown na (-itr. 4*2): I ) Wst^p do filozofii, '2) Hij^iory

pkzofii i :V) Encyklopedy umiejtiutci filozoficznych. Pierwszo z powyszych »lzi' ma
'M pr/t«lnnnt ustp: o<lnnsi si> te<ly wprost lo na-izej nauki. Druiri*^ za dziau i<"it wv-

kifuleui piurws/.ej r7.«;ci iiloZ4jHi limdani'Mit ihii j, czyli, wedug terminoitirii autora, baso-

P^dyi^ która obejmuje 1) Metodologi, 2) Akniomatohuji i :i) Loyik (ii, lU).

Po wyjanieniu nowej nazwy (,od zi-^^^ = por/^delc, 5v = istno i ^ó^foc =
aaoka), jakoby potneebnej dla zaznaczenia nowego stanowislca autora, i po szeregu uwag
faistotycznych, autor rozkada W6l)^ na tr^ rozdziay roztrzsajce (I, 81): 1) ittot

iagmonhyii. 2) Jj stosunek do owiaty czyli di> innych nauk i WTOsz« ie, .i) icj Mtosimck

do ycia praktycznego. Tajj^nionlotria je:4t, wwlui,' autom, nauk por:<iilk(i isinmci czyli

nauk przyrodzoncffo stantf tcuzyntkich rz^czt/ t-tr. 171 i nast.). Ani to okn slmie. njii

i'</n dalsze ro-/^vini< rii' ni<! usprawiedliwiaj dziwacznej tentiinttloirii anfnr i, /iii/./tmcej

uieputrz-ubaic wartom pracy, zkdind poyfycziwj, Jako pii iuNza u nas pr<>i>d ws/.ecli-

stronne^ro wykla<lu tcmtpu do filozofii w osobuem dzieo. ^V ojrólneni pojciu i rozka-

dzie tego vrar>;pu, oraz w wielu kweatyacfa zasadniczych autor korzysta z mych w^-kfai*

dów iMlgnt do fihzfii i fncyHopedyi nauk fio^cznycK roianych w b. Szkole Gównej
Wanzawikiej w latach od 186$ do 1869. W«spomina autor sam o tern w tych sowach
(•tr. 74): .,.SzkiMl a wielka, e profesor .Struve nie wyd il na widok jnildiczny swi wy-

kadu w.<itp» do filozofii, jaki zapowiedzia i jaki miewa w S/kole (Jlównej Warsza-

'A-ki*^j. a kt<'tryl)y zapeni bnk t ikiejj dziea w n;Hz<'j filozoH'xn'-i Irfcnt ir/c l'(>!iii'-

ymi. a)ecnie znjom «;i sani praci\ teiro rodzajn. z f)r/\ i*'Uinoci wic |ir/M li(Hl/.i mi pu-

wiwizie, jt i»|>r«cz pt»w_vszyci dzie, jakie w h.ul.uti;n h historycznycli puiialeni. korzy-

idaliu take iriek i z moich notat wyej wzmiankowanej^^o Wi<fpn do filozofii D-ra

i$tniv«^go, szczególniej w nntdziale ^^m i 8-un, a to tak pod wzgldem formy, jak na-<

wet w niekt<'»iyeh miejscach pod wzgb^em sanuj myMi i siótr. Nie majc prawa tra-

ktoM-ania o rzeo^, nie wyazej na widok publicsmy. pozostawiam szanownemu profcMoro*

ffi ocenioni^ ile od iiIcl^u /jiciinui^m, a en jest owoc(nu wasnych nu>ici itadaii i rcwmjt'*

is*" O tym stosunku Lsiki Molickicgu do nioifii wykiadów mówilcoi szczegóowo
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w Dodatku do Widtu 1876, 3^ fiO. Dla nspmwiedliwienia Ai za x zaizatn. dla chs»

liopioro tom, po upywie dalnzj-uh prawic lat dwudzieatu, wydaj mt^p (lo fihti^

powtóns tu sowa, które wAwozaa pnsy ocenie pracy Molickif^^ro wypowiedmlem
:

-Vie

wam powoda sbytecsnie si spiasay z ogoszeniem pra<' ihi druku przy^^otowanyi>h. Hi>-

raoyuszowe: nonuiii pmnfttur in annuni, n\o wj-szo joszczo na y.\f* afln*
j

iir ^T po^ia-

ilaj<-pj i>totii:\ wfirto. 7.Yo<7.t zrobiloni .s\voj«i: ofrlosilen) pr/y iiiiiv. h i.rma. b, m mam

prziffjohwanr do dniku: Wsti) do filozofii. Kmtjklopedy nauk /ilozn/ic2uycJi i dwa dal-

szo tomy J.i>giki; nadto w.'kszoi" mych dotychcza^jowyeh prac ojflosUein wlanym

i\om. Wi«;rej uezyiiu- nic iuo«.s reszt*; pozostawiam nakadcom z powoania i... cnwowi.'

Nadszed tedy nareMEcie czas i na ton W§t^ do fitoMofU^ który, pomimo e go dziida

Molidciego wyprzedzio, npodziewam si, e, postpifc wraz z czaaem, uznanem bdzie zo

dojrzidy owoc dugoletniej pracy nad tym przed mioteiu.

A. A. EoBR. Ztmady pozytffwimu 1S70. „(VI pracy, mówi autor fstr. V). aby

suya za vnde-mecum poz,\-tywiiif\ a za kodfht pozyt\"VN'lzmu." .laki ojrólnikowos,

i nieokrelonoi- charnkttTy^nio jfirn poj«M<tf po/ytywizniu. o tom wiai- /;^ nf«^tpiijH''o

sowa: .,<''/yj Hniy>l ilo^i<;L'!iit' poziomu '^póczeMiej mu nmtojHtuost i zacliuwii >i lojri-

'znie, tf !i j -^r. al'' i tylkt*. jest pozytywist,'^ luowi autor str. Ill-eia. W teu ^pl^

Hób pni|,au< j^hiym frazesem zdoby dla pozytywizmu monopol umiej^tmid i kg&di

Zol), moj oeeu.; tej pracy w Atenoom 1876, T. 1, 240 — 267, oraz co wyej (atr.3l)

powiedziano o Ocborowiczu.

Mabtan Kobawski, FHotopa i jej zadanie 1877. Wyd. i-^rie iizupdnione 1881.

Cytuj wedug wyd. 1-go. Po wstpie, traktujcym o przyezynach obe<'nego upadku filo-

zofii, autor roztrz.sa pojecie filozofii, i w tym celu zastanawia si<» -/f/fnrMlowo nad jej

dziejami, podda j.^r krrtyraneniu rozbiorowi nnjpr/.ód idealizm, empiiy/.ni. uiaterA^ali-ia

i po7ytv\vi/.m !ias/,<»y:o wieku, a nast.^pnie kierunek nupiryczni-idealny zarówiio w starej

jak i w dzi^^i<•.i-/••.i s.-holastycc. Ten ostatni kierunek uznaje za jedraie prawdziw-; M
niego, mówi s^tr. 24ri, nab'y bliska przyszo." Na toj podstawie okrela filozofi jako

Mwiedz wszecbizeczy w pierwszych i najwyszych przyczynacb, cognitio rerum immiom'

per causas ultinuw (str. 248).*" Dalj mówi autor o caokzztatcio filozofii (motafij^. Io>

gika i etyka), o metodzie jej wyldadn i koczy swe dzieo rozbiorem stosunku tilozotii

do MTiary. t'o do tej kwcstyi staj<' na stanowisku, zajmowanem przez naszych pienr>zyt'b

przwlstawicieli tilozofii katoUcki(y, pr/.ez Ziemif»rk, F. Kozlowskiepfo. J. ochowikiHrru

i inny(th, z t wszake piuic, »' uwzjrldnia daleko frruDtowniej dzieje tilo/ntii i inuki>-

we dane (zob. wyej str. 27). Prof. Morawski 7fipT-z''c/;i jcdnnk, abv lilo/.oti i pj/uila

si od wiary i teolocrii ten>, <' ji st wiedz naturalii4. m ieutia ualurali-^. ualuiali rationi'^

lumine acquisitii. Stauowbka tego nie podziela prof. Pawlicki i zaznacza w tym wzgl-

dzie swój pogld W rónicy od prof. Morawskiego w pra< y O itodotawie fSotofik str. M
i 42 (Zob. nasze uwagi o tej pra<7 Mryej str. 2D i nast). Mona w niektórych kwestyidi

zasadniczycli nie zgadza si z prof. Morawskim, wyzna jednak naley, e dzieo jego

b<^cwom treci, si pizekonaitia, umiejtn dyalektyk i systeinaty<-zno.(>i wykada

zajnuije wydatno miejsce w n i /rj liti rutur/e ufdpu do filozofii. Tralnr -fre-«J6-

czcnic i sprawiedliw ocen teL'o dziea osri<Hi w osobnej broszurze Aótf.f Hii i.kwT'-!?.

Kilku rid^frerTriyrh dzifhm k'^. M. Morawskirtjo p. t. Filozofia t jfj zadatiie If^.

IlKMiYK (i Mi.hHh KD. Fihuofld i icirdza. At4'ncuni 1S77, T. I, .'^77. loa*

prawa ta zasuguje na uwag pod tym wzgli^em, c autor w duchu nowo-kautyama

F. A. T.augego broni w niej zdania, e filozofia nie jest nauk, lecz ,tworem indywidnal-

ncj wyobrani,** «koncepcy poetyi^zn.* Roztrzsamy t kwesty niej § 9,i.

T. T. HoDi (Józef Tokarewicz), Due syntezy fUotoficzne, KuMii^nUt KMm
18i7» T. II, 124 — 160. Jest to praca napisana wietnie, z jasn myl przewodni

i glbokiem' uczncieni. Koztizsa ona krytycznie donio$ito .syntet3'cznycb dnoci fliK
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Ziitii krajow«'j. Autor nie zaprzecza toorotycznoiuii /.uaczoniii tyi-h d!^'/no«<'i. () za- nlni-

acj myli tilozoHi si,-ntoty<'znoj u nas mówi, e joj ,nic zarzuci nie pudulaiii. ani it) .sta-

00winka wiedzy, ani ze stanowiska wiary, i z^,'odzi »iA na nioi^ i zgodzi si naii

V koot muffi zarOwno naoka jak religia,"... prawda zawarta w t«j myli, wedug auto*

la, jMt ^am, oczywist, jak owe soce zachodnie, prostopadle w twarz nam iiderzaj>

rr (<tr. l.Y)).- Pomimo to nznje tego rodzju dnoci za pisedwczf^sno u nas ze sta-

riDwiska yciowego i hUttin-yozoficznego. „1'itrzy wcij\ syj\tozy rolig-ijno-nankowo na
v!:t<»zy naukowo-relio-ijne, mówi autor str. 159. wyjdzii* to spoccznuci knni<^rzni(! na

j"«lno. jak gftlyby chciaa judowa latarnio morskie, 'jdy okn-ti-w nit- iiki. - nidowa
'•krty, dy portów nif -rao. hudowa<- porty, tfdy mur/c m ickli)!" Mówimy u tt-iu szcr/c-

i^irowo przy ro/.l)ronso ^tusunku filozofii do ycia, zoli. .szczocfólniej § 12,2. Za dalszy cij^g

powyszej pracy Hodi^o uwaa mona rozprawy, napisan w tyme duchu: Zarys

fSoufii rodzimej. Bihl. Warsz. 1864, T. I, 6 — 34.

IwACT SKBOCHOWBKit O wiedty IwUiki^ 1880. Wyd. a-gte tytuowe, bez zmiany
l'^^. Treci tego dziea, wedug sów autora (str. 22, 65). ,»s prolegomena do nauki o wio-
•iz} Indzkiej.- czyli do tak zwanej teoryi poznania. Wkracza ono tedy jui w zakrc^s

-i>-'/.f^<'Anvrxr}\ litida filozoficznych. Autor pTze<lstawia jwlnak, na podstawie wszech-

-tmnnegu r')zl>i<tni /niyslowcin) i nniy-nweiro jw/nnnin r/eczy. zarazent i «wt'tj j)f>g^]}\d na

*iedz; naiiki>\^ ;\ i Dilnjnia jir/y t<'» nauki yalnr od tilozofjj. ricrw-^^o po.swii>c«jn

11^ ..jadaniom osobnych szeregów fakt<jw wntrzuie swiadotnyi h luli te frriip przedmio-

tów nwn^trznie wprost wtedziauych w ich wzajemnych relacyaci po<lrzas <^dy filozolia

•lufloje obj cao wszystkiego, oo koniecznie wi«ny, hd/to wprost, bdzto przez szcz«v

Suowe naoki, w jeden powszechny konsekwentny ub przynajmniej tma-
r /ult ity pojed>-nczych szczegóowych nauk w duchu jakiego systemu, calo<

wiodzy ludzkiej ohcjmjcego (str. 2i^i).'* W dalszym przebiegu naszych poszukiwa
* :dzicmy mieli sposobno wspomnie kilkakrotnie o tej pracy, zasugujcej na blisz
uwag.

D.ANiKF. l.f ^l^lK^M(•z. Czy idm fi'J":nfii u- swym historyrztnfni rozwuju }H'>:r In^

*u:4i2a)i za Hmujiittiit. .sunY Sprawo/danii; Dyrektora c k, ^'-y-o imua/yum we
Lwowie za r. 1881, str. :\ — 8Ó (I) i za r. IKSi, ntr. a - 7*2 (II). Gruntowna ta pra-

atiida si z trzech cztjci. W pierwszej autor stara si^ wykaza, e „w stopniowym
bistoiycznym rozwoju systemów filozoficznych, poczonych ze sob wspóln ide, nie ma
ipnetmocL" ^Wss^stkle dotychczasowe tiozofemata, mówi autor (1, U), uwaac* nale-

y za... cz jednej i tej samej umiejtnoci idealnej." ^Filozofia posiada swój pr/.edmiot

' Ule okrelimy i wybitny (fost nim prawda absolutna, Avynana w principia« h wszel-

kiej \ri(>dxy. który stara si zbada i wyrzerpnjro wyjani w swych pojedynczych syste-

i-tr. „Filozofia rozwija si przoz swe systemy tak, jak <i rozwija dus/n

«f stopniowym rozwoju t-iala (str. 14).* Ztx'\l t^» wynika, e tilozotia -jako idea,* tylku

V wie«^ym postpie wykoczona by moe. Druga cz broni tezy, e «rozwój filt>-

mfii nic jest wynidem przypadkowoci. lecz objawem koniecznym i zawisym od wanych
momentów nniwersalno-bistofycznych." Autor rozwaa tu naprzód czynniki psydiy-

fine rozwoju filozofii, a nastpnie wykazuje jego momenty hist&ryetne. Historya ii)<>/otii

Btóiri, .jost stopniowym rozwojem geniusza ezowioka...-. rozwojem naszej sumowiedzy,

ni>E(?^o intelektualnego i monineir'*. na tir wiecznej prawdy /Jiudowanero !iaun»po/nania

i'tr. 22)." Z te2"o ^-tanowiska prze*i>t iwia aut<ir w oi,'ólnym zarysie dzieje ilozolii od

Talesa do 11 ••^'la. co stanowi cz tr/e* najui^/.crniejszn. jeffo rozprawy (str. 24 do

U, fiO}. Na jej podstawie docbwlzi do wniosku, e tilozotia w historycznym .swym rozwo-

ju jest nmiejtooci cLsi, podaj!\ci\ zasiidy. princi])ia umiejtnociom najbardziej ci<

8ytt,jak logice i matematyce. «lch cisoi* dopiero sw cisoci filozofia uprawnia
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jODZiA Z Hytonia (Alfml Kurnatowski, nr. 1H18 •} lH92r.). Filozitloi ihuktyczn^i

18^2. ^Myl l>oz c/ynu, a czyn bez in.\vli. niodujrzalym s porodem" —ot« punkt wyjcia

autoia. n^ie dosy, Jak sam wjm /iluzu/ia orseka. mdro miowa, nie dosy z nn-

straelonydi tposinee i doKwiadcse uzgodnion skada cao, — traeba jeaseae w^ro'

lumowane zasady i wyniki do codziennego umie zastosowywac nyku, a o a wrko*

nalnemi i dobroczynnami — wa^nem st\vi(>rdzi(- postpowaniem (str. 1).** nCriowiek pn*

cy i rajTiu filozofuje, obj wasnu myl i olicRnio uporzdkowa, ohy iyciB zrozuini*--

zadanie. o»v duczy doniaofalno.finm tuzYTiir zadosyr, eby odjradni'. naknnifv. prawa

wiatem r/dzce i z.i wart w nich my-l l»o. a kor/c nu* \ir/A'i\ ni, podnosi to. -o

jtist, do teg^o. i'o tamt^i da. rzowiuk praktyczny zajmuje si*^ wiwsze toni. t o realn

ma warto, ^llcalizm jogo bynajmniej jednak idealizmu nic wyklucza, bo iv^ilno ^
ma w aoliie nosi uszlachetnienia i udoskonalenia warunki, prost nawet postpu drog

do idealizmu prowadzi (str. 2).* Z tego stanowiska autor pragnie wyoy sw liloaofi

^alOyegn i pi^jmije la punki wyjcia .pojcia pizoz ogó najlepiej zrozumiale" ^
pojta Bou^a, pr/yrody i wasnej osobistoci. Pojcia te autor stara si<^ jednak siczegu-

towo wyja.ni i to stanowi j^ówne to Jeg-ti pracy. J*rzy tern wyja^^nieniu ni;i na celu

dowie, e dualintyczne rozerwanie C/^ynników ducha i materyi, docze.sno.('i i w j*- -znosci,

wiata i zawiata. z*>ir«> i do»re«;o. konicr/.nocj i wolnoci, ycia i mierci pozbawione

jest zasady i e syiiicza tych poj jest koniec;iut!m wymaganiem rozumu i nauki. Do-

nio.so tej syntezy dla ycia i wynikajce z niej zasady praktyczne wykaziige autor

w koeu swej pracy od str. 82 — 100.

WaAP. KozOwaKi, zo Lwowa, Witpókzetne kierunki fUoa^tezne, Kosy, T. SJII
1866, str. 150 i nast, 17d i naat SUmoioi^ fUoiofii dowiadcealni wobec intmcfffmg.

Ateneum 1888, T. III. 498 - 524. Bidne koo dzmcjsz^ filozofii Bib). Warsz. ISHl.

T. IV^. •Jl»4 — 309. Zarówno w tych rozprawach, jak i w wielu innych, zajmujcych

sif; l-ardziej .szczegóowemi kwostyami tiluznli-zncnii. untor broni stanowiska (ilozotii in-

duki yjticj i '/blia si niijbnrd/ipj tb) Hr^ilM ir:) Sprni cn izoli. wyej str. 14), W ostaiuirj

ro/pra u iL' j)iagnie wykiU^M c „r/.eczywisiosL pm»dmiotowu jest niewiadom (str. ;^OHr

i niej, jako wynik rozwoju, usiuje wyprowadzi ycie ducha—wykutck czego i zadania filo*

Zofii zasadniczo si zmieniaj. Zob. pod tym wzgldem Przypisdt BMkcyi do tej rtn-

prawy, mego pióra, — str. SIO i nast

Al. lUciBOBSRi, Priudimiot i podzia fiht^i. Wykad wstpny, odczytany we
wszeduticy lwowskiej 1KS5. Zamieszczony równie w dziele tego autora: PodHtncy

twryi pognania ./. Milla 188(5. T. 11, 'J77 - :5(»8.

Tor\/t\ OtjóJrni :fir>/>i Hi/sfcmu filozofii. T. I 1892. .Tako Wstp do tej^o zarysu po-

wtórzy autor /. tii ib ini zmianami powy/^zy >rit/knd : to te o tych pr ii ;»< li mówimy tu

razem. „Fiozoti. wcdu<r autora, okreli, mona jako nauk o najt»g..liu oj szych pra-

wach zjawisk wewntrenych i zewn(;trzuycb, wzgldnie do mylcego podmiotu (str. \ 11)."

Okrelenie to ^obejmuje cay obszar wiedzy ludzkiej, mianowicie w czciacb jej najogu-

niojszycb, zasadnicycb i metodologiczDyob.** Myl t odnajdige autor w nazwie If^Mm-

«c^/Mefcre, któr nada Ficbto filozofii Filozofi dzieli autor na psychologi, logik fpr*

maln., teory poznania, metafizyk. «*stetyk i etyk (str. X). Psychtdosfi stawia 4,na

czele n')wnie po5Z<;zogóinych dzial>w. jak i caoci filozoHi." l'o do innych nauk filozo-

licznych zasuguje na uwaL^ /cdnnie autora o nietatizyce. któr nAvan ^a Tiruk o iMocie

w^Zfci r/f»czy i dla fr-u [HKlanc powyej okr<'lf*nii' tili«/,ifii ..wy iiia:_'atoli\ /c/rwccie usu-

iiictia ui»*tati/yki z josrKl d/jai»\v tilozotii i^ir. X[\ i. i oiiuiuo lo autor, widzc e me-

tafizyka jest w wielu systemtach g«iwn czi^^aci, chcia przynajmniej wskaza jej mij'

8ce w filozofii. W swym zarysio systematu filozofii autor mal na oku ^treciwe pned*

stawienie njwaniejazycb a zarazem najbardziej moe spornych dziaów filozofii** I A-
tego opuszcza psycholog, l(^^ 1 metafizyk, a ogranicza si wykadem teoryi ponmiBi
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estetjrki i ittykt. Niniejszy T. I ol)cjniitj(> cz pierwsz tooryi poznania, migc u
pnedmiot kwea^: ctam s aaaase wiaienia i jaki jest ich stosunek do tewn^tniMgo
>wiaU? ,\€<tto t«dy jni kwostya sscsegótowa, nie odnoszca si wprost do zasadnicsych

poj o tilozafii.

Wincenty I.rTosAWSKi. O obecnym utnnie filozofii Hibl. Wars/. 1H><8, T. III,

1<4 _ oiiK. Metafizyka wHpóhzmia. Tamfv \^><\). T. I. :\iy.\ - •i?'? T. II JIS - 240.

' Tiajm ^asiwini-zo znaczenie uieiody historyi /no-iiaukowcj. aiitor wykazuje w rw^zoj

r zprawie, e ^okrelenie prawdziwej ilozorti, jako te detini»ya jej tresei je^i wynikiem
pi)sfi,pu ogólnego tilozoficznego w ostatniem stulecia, jest wyrazem obecna/o jej stmiu

fstr. lOO)." Z tego stanowiska okrela fBoto/i^ jako „nauk^ nfogolniejszych jwj,*
t u tuip i podsate nauk filozoficsnyci pocaytujo payckok^ (str. 105). Nastpnie
agnam aator cisy zwieek filozofii z naukami spe<7alnemi; mówi daloj o wspótczesnyeb

wydawnictwach filozoficznych, powiconych tilozoHi. i wreszcie o ghiwnych kieninkacb

wspolczefinej prnry filozoHcznej. szrzegolniej nad history filozofii i psychologi. Druga
X pnwT7«J7T<'h rozjn *\v I jito-l iw-kiego jest waciwie dal-^/yni cigiem pierwszej i roz-

trzsa -^tan obecny metafizyki, a w tym celu zastanawia *i .szczegóowo nad metafizyk

l-otzego.

W. Miecz. Kozowski, z Warszawy, Pogld na wiat Jako j/rzedmiot badanui

umigine^. Atenauni 1801, T.1V, 1 inas Fojtmtwanie przf/rcdff te stanomaka hithryi

i teorifi patnania^ tame 1892, T. U, Si& — Oiwiata i wiedza prz$frodmcza, tam-

e 1803^ T. (. 541 — 558. Dekadentyzm wzpMczemy i Jego fUazofcwie, Bibl. Warsz.
1^93, T. 111. :J15 — oraz oddzielne wydanie. Poyld na keiat juko przedmiot hi-

ft,'ryi. tame 1894. 'W II, 12'2 - l;i7. W pierwszej z tych prac autor ironi naukowoci
lilozofii i nkrcla j jako _krytyrznio przetopiony, pofl^tawai h wiedzy ostinty pogld
na wiar. 1 ionio^ilo^c /a jinzu-raych prac dla n;t-zri*u prze«iiiiiotu polega gó\vnie na
tom. e d.uu»r irakujjc w uii h kwestye filozoficzne w cisym zwizku z og('pInym rozwo-

jMu ycia lud^ddego, z jego wszechstromiemi potrzebami, a szczególniej z potrzeb ino-

nUnegt) adoskonalenia cadowieka, uneczywiscniema jego ideddw yciowych. Pod tym

Kilgfldem bdziemy mieli sposobno mówienia o ^cb pracach w dals^m przebiegn na-

szych poszukiwa.

Wojciech DziePUSZYcki. Roztrzsania filozoficzne o podatawack pewnoci Indzhi^

l^l)*! Dzieo to. owoc samodzielnej myli filozoficznej, ma na celu udowodni, e jedy-

n podstaw pewnoci jest pncziK i'- iwrralne. sumienie, jako intuicyjna wiadmnmc na-

-2f*go przeznaczenia, •elu i iiicalu niszego ywnfri. Zagada ta wyraa si»' najdolutniej

zdaniu, str. óS: „Wierzymy w wszelk, jak l»d/, pewnu-' jt dynie wskutek tego, e
sumienie nasze domaga, abymy byli cnotliwymi, i dla tego, poniewa intuicyjnie wie-

my, e nie wolno nam si oprze daniom sumienia.** Z tego róda czerpie autor za>

-isdnicae pmwdy swego pogldu filozoficznego, a mianowicie stoiaiie Boga i innych istot

rozumnych ; na tej podstawie okrela te stosunek czowieka do tycb zasadniczych czyn*

olków w>7. rhbyta. W zakresi(> w^^fpu do filozofii uwzgl«>dni wypadnie pogldy autora

•icz^ldlniej przy rozbiorze stosunku filozofii do poczucia estet\ r7nci.''o i Tnoralnr-go.

Al. Skórski, Filozofia jnkn nauka akadcmitka IH.^ Autor ii^iluwaf luuln swcy

pracy ,cech«; iuturmacyjnego pr/.i-wiKlnika po rozlegym liKZoJii olozarze W )r i wy-

zna naley, e tego (-elu dopi w zupenoci. I'orównywajc filozofi z innomi nauka-

fui, okrela najprzód jej odmienny od innych nauk przedmiot, którym jest sama

wiedza. Filosotb jest to tedy, wedug autora, nauka wniejtnokh czyli ntalca umie-

jtno ogólna, która sam wiedz ludzk za wyczny pizedmiot swoich rozbiorów

Hkbie obiala (sir. 8).* Nastpnie charakteryzuje autor w ogólnych zarysach dzisiejszy

jttan gównych nauk filozoficznych i swój pogld na ich zadania, a wif^c traktuje o logi-

I teoryi poznania, o metafiz}'ce i naukach moralnych czyli etyce. Dodatkowo rozpatnge

u



iiiosofi roligrii i pedagogik, a w ostatnich dwó«h roidziaaci mówi o systomatadi im
todach filoawfii, pnydem zaznam donioso stanowica idMlnego realianu. C^o, ti

pod wzpldom treci, jak i fonny, poleci mona kademu, kto pragnie ai w tpos6i

przedwst4.>pny zoryentowa na pola filozofii i przegotowa do das^di BamodanelDjch u

tem polu studyów.

Z. riABRYKLSKi, ('zrin filmn/ui jrnt a czetH It^izk 181)4. Vo pr/.odstawi.iiiiu ruzli

cznych okrele filozofii, autor wykazuje, e .^filozofia jest to nauka ogólna, miyca a

celu rozumienie nauk szozegdowych i religii, a wic zespolenie wied^ t wiar/ wcziot

zaspakajajc potrzeby umyj^hi i serca (str. 28).* Nast^^pnio mówi o lóinjch poglihd

mylieieli na pi^ysrio filozofii, a sam dochodzi do wniosku, e w pno^aloci ,naiwiikiea

filozofii ssc^rció ai bdzie jedynie aetafizyka, a filozofia^ która pierwotnie bya mata

ogóln, przestanie by w .itróle nauk i pneobnzi si w sztuk (str. 37).-* Dlacae<:o

autor nie wyja.nia. W kocu roztrzsa autor zarzuty, czynione filozofii, e ji'st nieprik

tyczn, niepotrzebn i '/micnnn. ('barnkrcrv'<tvr7Ti', '-r-bH tej pracy jest traktowaDi

k\v»><t\ i tilozotieznyi h w .-|)()S(>> lekki, pobieny, iuUelouuwj', cho autorowi pnsy tt*B

znajouju^i i rzeczy oUiiiówii iiir ino/na.

Koczc ten przegld literatury polskiej naazogo przniniiotu, przypomiuamy,

do nii^j prócz zaznaczonych wyej (str. 20) pnsekiadów dzid Tkbbasboka i FAiiusi

nale i pizeklady ICabtbztdbza, Sfinozt, Lokka, Bbrklbja, Got8C]ibi>a, Koinimu
SpKNCBRA. J. B. Metbra i Lbwbsa, wspomniane pr«y wzmiance o oryginalnych pracad

tych my-^ll. i-li.

2. Sowniki Hlozoflczne. Dla uzupenienia podanej powyej literatur

w.st^pu do filozofii z;nnv,'i/tiiy tw. /o kwestyc, odnoszce si do t^j nauki, znjdj li

zwyczaj obrobienie i w slownikarii HlowHrzriyrb, pod ndpowiedniemi wy^razami.

I)i> naj-tflrszycb sowników o|.'(jlTiy( ii, obejmujc ych jednak pocz^sci i tiozoti. na

ley sownik, ktury uoy .Suidas, bizautyjczyk, yjcy j)rawdopodobnie w drugiej pd)

wio X-go wieku: Lexicon grctece et kttinc, ed. G. Bemhardy 1853, dwa dnie tomj

fttownik ten zawiera objanienie licznych wyrazów, majcych znaomiie flloioficsne» one

wiadomoci biograficzne i historyczne, z filozofi swi^ mjce, a z njdawniej^yel

róde czerpane.

Najstarsznnii sownikami specyalnio filozoficznemi s:
.lnu. W.wi. liKUNAROiNi, Lericon ripej- 1,V^'2. Znwtrra otijanienie teraunó*

filozoficzny cii. uywany, b w szkoach Arstotelesa, Platona i Stoków.

.1. I. AisTKOT. (.'iirsKs philmophia etici/clopaedia 1020. W roku ItkO wyda,

p. t. Scientiurum nmmum rncydojniedi/i sepfcm tomis distincta.

P. GODABT, Lfxiefm et tumma phUosophiae 1666.

E. GHAtnriM, Lneiam rationaie swe thaoHrua phUoipicut ordim (Upkabetho dt

gesaa 1092. W dncbn filozofii Kartea^sza.

Nadzwyczajnej doniosoci jest sownik PiOTiu Batb*A, DidUmnakre hittorit

ft cntique. 2 tomy 1695. Wyd. 11-te Beuchot 1820. Artykny filozoficzne tego sow
nika przeoy na j»^zvk niemiecki i obrolii z nich specyalny .sownik filozoficn?:

1^. It. .Iakoh p. t. I'f fir Jiitijlnrs Ph'^Jnsnp}mchen Wnrfrrhtirh. 2 tomy 1797. Hiyl

pi.Twszy \v|rowad;&ii «;/iiuik lii^tdryr/no-krytyc/my do -ownikow i poddaje z teiro >ta

nowiiska rozbiorowi w.szy.stkie zuakoinit.sze szkoy lilo-soticzne. Wada jegu jist d4aoi

przewanie skcptyczna. Wyszukje on gównie strony ujemne roztrz><anycb po^ldóf

filozoficznych, a nie zaznacza ich cyników dodatnich w ogólnym rozwoju wiedzy.

Fned wyjciem togo opracowania Baylea wydali: ,1. G. Waoh, fhUotopIMm
r^am 1726, 4-te wyd. 177.5, w dwóch tomach, w duchu filozofii Leibnitaa, oit

Salomon Maimon, yd polski i znany filozof ze szkoy Kanta: jPhSoBophueka W9(
terbuch mU

t

1
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Sownikami fiocofimeroi biooogo stulecia it:

WiLHKLM Kura. Allgenwinea MnndwSrierbuch der philoHophlschen Wit9m»(^ften,
tifbfst hrer Litet ntur und Ocifchichfc. 5 toiiuiw 1827, wjd. 2-gio 18:^2. Dzieo to ma
przewHiiio charakter historyczny i l ii-liop^rafifzny. Obja.4nienie tenninów liozotii^ych

oie odznacza ^i'.- ani «l(»k};i(lno8ci:\, ani naleyta, ja-nnsi-i.

Max Fi KiMAiK. 'htUm)phm'h*a UcdI-L' .' irnu. 'W 1 i II. Is'v2 i 18,"».{. T- III

I
IV' opracowa J. N. Ischold 1856. udpuwitHluienii wyrasuinii znajdujemy tu

Dider stiiaimy sbidr biograficznych i bibliograficznych danycb a pod tym wzgldem
daeto to azapdnia I prowadzi dalej prac Kruga.

A]». Franck, IHetiMnaire det mnceg pk^o8(^Hgu€8, par une soeUstó de profr*-

ururs et de mtaus. w szeciu toniach 1852. Wyd. 'A-cie w jednym wielkim tomie,

1886. Jestto dotd najpeimoj^sy i najgruntonnirjszy sownik filozoficzny, zawiei^ey
iar()WD'> teoretyczne objanienie terminów filozofieznycb, jak i '^^l Asniojszc dane z za-

krf*<n hi r.ryi ulozofii. Dzieio bardzo poyteczno, jako pomoc pray wyjanienia zasad-

niczych poj-jc O filozofii.

Wjl. Flkmim.. Yocahulary of phiomphy, 2tf<yehttl'>gi€al, cthical, metapliynkid 1850.

Wyd. 4-te na nowo opracowa i uzapeni Hbnrt Caderwood 1887. Pomimo niewiel>

kiej objtoci (440 stnnmic) dzieo to podaje dokadne i poacajce objanienie ws^st-

kicb i^wniejsaorci terminów filozoficznych, z odpowiedniemi wskazówkami co do idi

znaczenia w pracach najznakomitszych mylicioli.

Ecu. JtoURDET, Yodilndaire des itriucipauT termes de la pJuhmphie posifire 1875.

"Nowni. z* k ten ogranicza r<i okreleniem terminów filozoficznych wycznie ze stano-

w-Km p(v/,\ tywizmn Comtea. Dane historyczne i hiograficzn^ pulrijo aiit^r t\lko od-

nonie do ONotiisto-^. i. zamieszczonych w kalendarza religii pozytywnej {la culte systma-

tiquc de 1 humauitcf.

F. A. Haktsen, Ein phihsojphwches Worerbuch 1877. Jestto okrelenie naj-

winiejs^cb terminów filozoficznych w formie jaknajbaidziej zwit^zej i aforystycznej

(cay .sownik* na 45 stronnicach).

F. Oabdzk, a dietionmy of phUotopkkai ttnm 1878. Niewielka ta ksieczka

(161 stronnic") podje popnlaroe objanienie wycznie angielskich tenninów filozoficznych.

Ch. r. Krauth. a mcahnlary of he phUosophie^d sciences 187s. Sownik ten

-kbdi z dwrli (Zi^^ici V. ktryri f-«za p. t. Shmuik /Uozoffi (str. 1 do .')()0) jest

waciwie tylko u/jipcnioiiciu \v_\ ilanicia wsponmianTo pnwy/cj Bn\vnik« Fleminga,

a li-ga p. t. SiouHtk nauk jUozi>ficznyt:h (<tr. T)))! do l(»;i4j zawiera dane z zakresu hi-

Morsi filozofii, zaczerpane gównie ze sownika I raucka.

L. NOACK, PhiLos^Me-ge^ddMkhes Larikon* Mktoriteh-bioyraphisdieB Handmr-
MmA tur GestskU^U der Phihwphie 1879. Za przykadem Bay]e'a antor uwzgldnia,

jakjo (ytn didda wskazuje, wycznie materyat liistoryczny filozofii; ale czyni to ze

otaoowiska przedmiotowego, hcz w^/elkich wasnych nwag kiytyczny<;h.

Fr. Kirchnkk. WofferbKch der phihsophiechen Grundbi^ffe 1886. Wyd, 2-go
1S!)0, Ksika iardz<i praktyczna do podrcf/nciro tr/.ytku, zawierajca objannionie ter-

uiinów filozoficznych w zwizej. Ifr/. zarucin dokadnej i cisej formie,

Al. Hehtkami. Le-^riqtn /Ic phdosophie 18})2. .lesrio ostatniii w t\in rodzaju

praca, zbyt jednak szczupa (stronnic 2*20), aby moga z naleyt dokladnos i wyjani
ponuzono Icwestye filozoficzne.

Dodajmy, ie istniej i sowniki filozoficzno dla objanienia terminologii i pogl>
d6w pojedync^cb mylicieli, np. Jul. FbacbnstIdt, SdwpenhmMr-lASJcioon, 2 tomy 1871.

Weokib, faftflatMon 1803.

Bardzo wanemi dzieami pomocniczemi przy rozHioize zasadnies^ch poi»,'c o filo-

zofii i ich wyjanieniu, szczególniej ze stanowiska stopniowego rozwoju myli filozolicz^
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nejf 9 nastpuj ^ce prace Rm Euckcna: Die Orundbegr^e der O^genwart Bkh-

ri«eh und kriti»ch entwUMt 1678. Wyd. 2-gie supenie praerobione 1808. — Gnehi/M

der phUo8ophi9chen TemUologU 1879. — BeHrUffe zur Getehichte der »4-ueren PhtloM-

phU 1886. Tn zasuguje na uwag BMasególni) rozdzia p. t Fartkeim und l\ir<Mt-

namen in dfr Philosnjihir.

Nare'^/.i"ie zazna< zaiiiy tu. o do niektórych Tio\v>/.vi-h dzo ?. zakresu histoni

fflozofii dodane s fifotcmki rz€i:n,rr. pr/y kf^irycli pomory / atwoci zaznajoiuic i^i*;

mona z pogldami mylicieli na /.a^aiuit-ze kwe^stye o ioiotii w ogóle, jej istocie, za-

daniach, st<^ujika do innych objawów ycia umysowego, jej metodsie i t. p. Do talddi

dziet nale szczególniej hstoiTe filozofii R. Fackbmbkboa 1888, przekad poldd

W. M. KozaowsKiBeo 1808, oraz W. Windblbanda 1892.

W nMztj liUraurze nio ma dotd adnego apecyabego atownika flloaoficzngo.

Wspominamy jednak o tych dzieach, które i o nas zaznaczj pewne naftowania w tjm

kieronku. Do ni< h nale -

.1. l'. Raimj.ski, FOKliiith /ifa s( iniliannu 1
T.').'?. Atltor roztrzsa tu wprrtwtiue

róne kwestye liloznfii znc w porzdku allalK tycznym, ale porzdek ten rozTA wa

w wielu miejscach, w.^ttawiajc samodzielne rozprawy tilozoficzne, i nadto traktuje filozo-

fi ze stanowiska pnestaizaj scbolas^i Blisz wiadomo o tej ksii^cc podiUon

w swym Wykktdzie Logiki, T. J, str. 171 i nast

ioK. WaooBK do wspomnianego wyej (str. 20) dziel: O naukaók tpytwdmyd

doda Sloicnik pohki dawny, czyli zehranir sów dawnych taniedbanych iHtUtkich z kA

flóm^ezemeni (t^tronniu 137). Sownik ten jest poaczjcjm pod wzgldem jzykowym,

nie ma jednak znaczenia filozoficznego, gdyi terminów cile filozoficznych prawie

wcale nie uwzgl«.'dnia.

Dikcyonarz filozoficzny rdu/ii Kt*. Nonmotta. na imlski jzyk przez Ks. Tad.

Brzozow«KiE(m wyómaczony, 4 tomy 1782. Dzieo to ma na celu obrony religii,

wic te traktuje wyrznie o takich kwetityach, które do oeignida tego coln si ns-

dj, jak np. Ateusz, Chrzecijastwo, Cuda, Ewangelia, Grzech i t d. Sownika filo>

zoficznego praca ta naturalnie zastpió nio moe.
Ks. Wojciech z Medyki w swym Fogideie na roew^ wiedzy ludzkiej fSitaoficttuj

1864. str. 101 mówi, e Kalahanty Szaniawski «wyda sownik polsko-filozoficzny".

stety .jestto, jak si zdaje, grube nieporozumienie, gdy nic podobnego w naszj litera-

turze odnalezr nie mopfm.
Dla traku sownika, duraziiogu olija.>uienia turmiuuw iiozoBcznych w naiiZjnn j<.'-

zyku szuka musimy w ogólnych Encyklopedyach, Orgelbranda i Sikorskiego, w Ency-

Idopedyach Mddnj i wythowcueaei, oraz w Sawwikadt Jzyka polskie-, Lindego

I wileskim, o ile te dzida w ogóle uwzgldniaj filozofi. W Sowniku unkmkim

przyjmowa C2;ynny udzia Tkentowsrj i rozwinf^ w nim poczci swoje downKtwo
filozoficzne. Przez dodanie do niniejszego dziea iftownika rzeczowego odnonie do rozpa-

trywanvri [(nifr o filozofii -<taraem si clio w czci uzupeni brak osolmego sownika

filozoficznego w naszej liter if nr/r. Taki "jowniczek rzeczowy dodaem równie do mnj

ksiki: Sztuka i jnkno, Stttdya estetyczne lbU2.

3. Propedeutyka fllosofiezna i wstp do filozofii

Nauk wstpn do filozofii nazywaj take czsto propedeutyk ji-
'

iozoficzn. Jest to nazwa, pochodzca z greckiego wyrazu icpoirai$ttmxi)

(domyla si htiar^iii)) i oznacza nauk prtyffotowawes, W tern doslo-

1

wnem znaczeniu propedeutyka filoMfiezna^ traktowana jako samodziohiaj
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nauka przygotowawcza do bada filozoficznych, odpowiada w znpe-
nofci podanemu powyoj okreleniu wtipu do filozofii jako krytecznc-

go rozbioru zaRadniczyoh pqj(j o filozofii (§ 1 i 1.2).

Najczt j^dnak nazwa yropedeatylci filozoficznej, a ( znscin i naz-
wa wstpu do filozofii, podrczników luh pocztków filozofii uywa .si^ dla

oznaczrnia elnncntarncgo wykadu logiki i psychologii, liajl osobno,
bd w j>oij%cz(*niv. bi^d wreszci' razcin z nwa;Li:aini ws^pnemi o filo-

iiotii i z pocztkami etyki, estetyki i innych nauk lilozoficznych. W ta-

kim Rtoli razie nazwa nauki przygotowawczej
^

propedeutyki, lub to
mtipu do filozofii ma jedynie charakter ogólnie pedagogiczny, a nie fiJa-

iofemg w cislem znaczeniu tego sowa. Cidem togo rodzaju prac nie

jest przygotowanie do bada filozofUznyeki do samodzielnej pracy nad
rozwizaniem zagadnie, objtych nazw filozofii, lecz ogólne przygo-
towanie i wyksztacenie naukowe. Poniewa za erod^ pomocniczy
takiego ogólnego wyksztacenia uznant^ b^^a przez wielu pedagogów
znajomo, cho elementarna, wspomnianych nauk filozoficznych (logi-

ki psychologii, etyki, estetyki, i t. p.), przeto wykad tych nauk,
w zaznaczonym celu, nazjrwaj propedeutyk filo.ojiczn.

Nie mylimy bynajmniej zaprzecza znaczenia pedagogicznego
wspomnianycli nauk Hlozolicznych. Przeciwnie sdzimy, e ogólne

wyk?!ztaeenie naukowe nie jest moliwe bez zTiajomo.ci pocztków
przynajmniej logiki, psy. holon^ii i etyki. I^omiino tu nie moemy przy-
zna ani logirc. ani psychologii lab etyce ciiarakteru nauki przygoto-

wawczej do filozofii^ propedeutifki filozoficznej lub wstpu do filozofii w ci-
>^^*m znaczeniu. Wynika to bezporednio z podanego okrelenia wst-^

fnt do filozofii, jako samodziebej nauki filozoficznej
( § 1,2 ). Wszystkie

nauki filozoficzne, zajmuj%ce 8iq rozwizaniem pojedynczych zagadnie
iilozofii, a wic i logika, psychologia i etyka, opieraj si^ ju na pew-
nych zasadniczych poj^iach o filozofii w ogóle, o jej di|nociach
i zadaniach, o jej stosunku do innych objawów ycia umysowego,
o jej metodzie i t. p. Samodzielna praca nad zadaniami tych nauk,
a wic i logiki, psychologii i etyki, w przeciwiestwie do ele-

mentarnego poznania ich ostatecznych wyników, staje si moli-
w tylko na podstawie szeregu poprzednio urobionych poj(j o fi-

lozofii w ogóle, co wymaga naleytego rozbioni i wyjanienia
ich treci. Z tego wynika, e niezalenie od pedagogiczm^go >po-

zytkowania tej lub nwoj Tianki Hl<,)Zoticzuej w podit^cznikai h. no-
•^zcych nazw propedeutyki filozoficznej lub podrczników filozopif

koniecznym jist rozbiór krytyczny zasadniczych poj o filozo-

fii w zakroir osobnej nauki. t. j. wanie wstpu do filozofii, jako
pLuikiu wyjcia i naukowej podstawy wszelkich dalszych bada filo-

zoficznych.
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42 § 1,3. PROi>J£DEUTYKA FI0Z0FICZ2IA,

Literatura propedeutyki filozoficznej, w celach pedagfo-

gCiCZnych. Pm^nc podar czytrlnikowi moliwie dukiadnie Utetofiirr naszego

przedmiotu, wymieuiaiuy tu «zorcp juac. zawierajcych w sobie elementarny wy-

kad rónych nauk tiIozoficzu>ch w naznaczonym powyej celu pedag^ogicznym. Pra-

ce te s z jcJuuj strony Irodkami pomocnicsemi dla ogólnego wyksstaleenia makowogio.

a z drogiej acawierj w sobie zazwycnj, obok elementarnego wykada zaznacMTch

nauk fllozoficznycli, i pewne wstpne objanienia oo do filozofii w ogóle, i dla tego wpa>

daj w zakres na^szej nauki.

.los. Hy.rK. PhUoSio/ihische Propadeuik. I'z<j8 I. Psychologia empiryczn i i lo;:.

ka 1841, Wyd. IC-te ('/.';(• TI. Enrykloppdya toorntyfznpj filozofii 1S44. Wyd.

>-((• IHSfi, .lostto it'<i<'n z nijnakry. ziiiojs/.yi h krótkich podr\;c2mków, zawierajcy

w s\v»
i

< /( sci drugiej og«»lny pogld ua hlozoti.

( H. BfiNAHD. Prccis (l un cours ^lementaire dr philoftophie lH4f). Il-te wyd. 1^76.

Ksika ta ma to ^amo znaczenie w literatnrze francuzkiej, jak powysza propedoafyki

w niemiecktej. Obszerniej wyoy antor t sam tre p. t Nwveau manud de phSow-

phie 1864. Tu naley wymieni tego antora El6nen» de phihsophie 1880. Fsycholo*

gia. Ijogika. Metafi^rka. F.t> ka.

UoH. ZiMMEKMANN. PhUosophUche PrcpodeutUc 1852. Wyd. 8-cie 1807. Prole(»-

mena (wstf^p). Logika. Feydiologia empiryczna. Rzecz opracowana w dachu filozofii

Herbarta.

E. Sainskt. a. .Iaim^i ks kt .1. ."^iMON, Manuel de philosophie, wyd. -~te

Przewodnik /dozo/ii, przekad ])ul>ki El. Ziemhckie.» Wfet4,p i psychologia^ Ijo-

gika. Ilistorya filozofii. Ktjka i teodycea. llzecz poyteczna, cho nie do cisa ja-

ko podrcznik.

LicHTENFBS) LtMwA zw Eiukiui^ i» die FhUotophie 1863. Podrcznik, Zi*

wierjcy kr6ciatki ,wstp do filozofii*, a nastpnie wykad elemoitaniy p^ohologii i logiki.

Th. RiTMPEL. Philottophischc PropadeuHk odn- Hauplehren der Logik und Fty-

ekologie i&Mi. Ksieczka bardzo elementania, nie odznaczajca si jednak ani ciriocif.

ani ja^^noci;! w \ kadu.

K. V'. Stuy. Plólusophinehc Pr('i><idrutik. Cy.. I. ProMomaty filozoficzne i logi-

ka 18<jO. Cz. U. rsycljolugia 1870. Stiuovvi.>ko autora bcrljartoskie.

A. SiocrKL, Lehrbuch der Philnunphie 1801). Wyd. 5-te 1882. ("z. i. Wst<.'p do

filozofii. Psychologia. Logika. Teorya poznania. Cz. II. Hetafi^ka. Etyka. Socjo-

logia. Filozofia prawa. Wydanie skrócono w jednym tomie 188S.

0. Hageiunk, Elemmte der FfatMopkie 1860. Wyd. M» 1869. Wstp ogóbi}'-

I. Logika i poetyka. II. Metafizyka. III. Psy(diologia. IV. Etyka i jaryilyka. V. Fi*

lizofia religii. V'l. ?^stetyka. VI. Historya filozofii.

('. (iT Tni:ni.KT, Ldtrbuch der ^hiiosophie. W szocia czciach 1878 — 1885

3-gie wyd. 1H5K).

Ostatnie trzy dziea zawierajij w sobie wielo pourzajcugo mai^rycilu hi^tor; iue-

go, Ie*'Z napi.sane s ze .stanuwitika scholaiityczuego. .Szczog<'iIniej Hagemann za/jiacza

we loijfie do filozofii zupen zaleno filozofii od teologii (untergeordnote SteUttBg

der Pbllosopbie zur Tbeologie).

E. Kotz, FhUo§ophia^ I^rt^tSdetttik 1875. Jestto praktyczne obrobienie rónych

kwes^'j z zakresu psychologii, estetyki, logiki i etyki w celach pedagogicznych.

F. A. lARTSBN, Orundriw der FhUosophie 1875. Treciwy^ ale jasny w)"kad

pocztków filoxafii.

P. .Tankt, Traitó elónrnfairr dr phihsopkie a Image dm ehusneH. Wvd. L'-:i'

l-ss]. \\'-f';p. psrcholoiria. loL^k.a <'r\k,' tiloznlin prawa i polityka. <^tetyka, metafizy-

ka i teodycea. Hardzo dobry, uniicjf'tnie opracowany podrcznik szkohiy.
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n. feSAs Gtiiu^Zfige drr philomphiachen Prophdeutik 1X81. Wyd. 5-te 1801.

Jkió«iut^i wykad na 27 stronnira- h elementarnej log-iki i psychologii.

H. LoTZE, Ontnfhiif^e der Logik und EiK f/kfopndir n- PhOosophk 1883. Jestto

4re?si«*zenie wrspomnianego powv;pj fv:nb. ^tr. !')) Synltnuitn /(iozofU l^ntzesro.

E. ('HARI.K8. Elements dc ithilonojthic lf<bi. Psychologia, logika, etyka, pocztki

metalizykL

J. L. A. Koch, Orundrim der FhOoaophie ie»L 2>gie wyd. 1885. Krótki pod-

rcznik, roogy by dobne poleconym. FOoiofi autor opiera na teoryi poznania, ogól-

nej i aaczególowej, z ictóraj nastpnie wj^piowadza zarysy pogldu na wiat
St. G. SlbTABT, A ptdloMphical mtechimn. For ht^nners 1884. Praca ta ma-

MgD pnyiodnika zawiera trociwy wykad zasadniczych prawd filozdii w formie pyta
i odpowiedzi, iize^-z OL"''lnif przy*ti,*pua, popularna.

. A. Clamadiku. Fris d>' phih<'nphir (Memento da Hari-alaun-at "'s Irttro-l

IShó. r>yf'hn1o£ria 7 »'>r'f\k;i. Lof^ika. l'ltvka /, ekonomi polityczn. M^fafizyka.

Historya liiuzotii. l'rzytt'ai rozbiór anton'»\v francuskich: Kartezyusza, Malebransza,

Pukaa, Leiboitza, Kondyllaka, Cousina; greckich: Ksenofonta, Platona. Arysitotelesa,

Epikteta; ladakefa: Lukrecynsza, Cycerona, Seneki Wród kiótkicb podrczników,

jestto jeden z njprak^'czniej8qrch ze ntanowiska pedagogicznego.

E. RanzBR, Leons de PhUotopkie, Wyd. 2-gie 1886. Praca nagrodzona przez

Akademi francusk. T. I. Wst^p i psychologia. T. II. Logika. T. III. Etyka
i ni«>rifizyka. Dzieo obszerniejsze, bardzo starannie opracowane, ze szczególnem nwzgld-
oieniem danyrh p«ycholog"ii.

E. HoiHAC. Coiirs rlnrntairr de phdusoplii'' l^^^"^. *>-te uyd. isiti. Znsadi/ fiU)-

sofii, przekad pol-ki A. I )vi;AsiNsKiKao I8f»l. \V>t«;p. 1 '<ycholo{?ia. Loi,'iKa. Etyka.

Metafizyka. Jistorya filozolii. iardzo dol»ry, praktyczny podn.'czuik, zawierajcy w so-

bie auazem liczne tematy do wics«6 filozoficznych. Uzupefaiienie tego korsn stanowi pi«p

ca tego autora p. tv La disaaiaHon phHosophiue 1890. Zawiera ona przystpne wyj*
nienie glówniejszych kwes^* knrsa z zakresu zaznaczonych pow}-ej nank filozoficznych.

A. HicHTER. CrJiindrifts der phUosophi^chn Wiwtenschaften 1888. Trod jo8t

uzasadnionie nauk filozoficznych oraz po<v,tki logiki i psychologii.

^^. Brasch, Ww Htndirt mnn Philoanphir'^ Kin Wrfpceiser fiir Studirnidc aller

Facuiutt N Xi,, wielka ta rozprawa ma na oku colo pedagogiczno i pod tyiu

wzgldem iiwmcamy w swojeui uiiejsi u uwagij na ni.

E, IIóFLKi, Fhilosophische Propiidmtik 1800. Wykad logiki i psychologii z doda-

niem wyjtków Z klasyków filozofii.

J. J. BatnuANM, MmenU der PhUowphk 1801. Jestto wykad logiki, teoryi po-

aiaia, metafi^ki i etyki, traktowanych jako „praktyczna psychologia*". Stanowisko

autora zblia si do krytycyzmu Kanta. Rzecz przezna /otii dla stadontów uniwersyte-

tu, pobudza czytelnika do samodzielnego mylenia. Zob. te wspomniane powyej
15) dzieo eco atitora.

A. KiTLK, (h undrlss der I liifonophie lS1>i>. ]V-;y- lioloi:i;i wraz z teory poznania.

Filozofia preyroiiy i ducha. FiUZuh aut«»r okrela jako ..nuak*,' og<dn. przcnUtiajc

wyniki nauk specyalnych na systemat wiedzy**. Z tego stanowiska wykada w spo-

f^óh przystpny, lecz zarazem skisy, zamczone czci filozofii Rzecz godna ze w«zech

miar uwagi.

D. Mescibb, Coura de phiSosophie 1892. Wykad logiki i psychologii ze stanowi-

ska nowej scholastyki, nznjoej za gówn podstaw swoj Arystotelesa i -go To-

Bitsza z Akwinu.
<'o «i tyczy naszej literat nr;/, ro oprócz zaznac/rmrch prac /. /akresu wsi^pn do

fhzofii ^8tr. 19—38;, oraz wspomoianych powyej przekadów dzie HAissKiAy JAC^um A
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i J. SmoNA. omz Boibaha. inaraj fu tylko jensBrse dn dodaoia

oparUf na pta » ,h'iwych mudach Ks. Franciszka Kautmsoo 187L Objmoje ona:

Wstp, logik*^ (dyalektyk i krytyk) oraz psychologi ernpuycsm. „Filozofia.

autor «fT. 8. jtwt to umiejtnoi- nrf»<'7v .o-kirh i lud/kich. i przyczyn i stosunków uii*r

dzy niemi /arhodz'V«^h, rozmiifin lud/kiiii iial»\ta". /ajimijc w oirnlo --trinowiskn re-

ligfijn!. auloi uio vvkra<:/x jedimk ua jjoltj (loLMiiiity/tuu tcolo^rii /nc^n. loiC wykada a-

znar-zont' nauki uiiiirjtuio i .iile. szkoda tylko /o jzyk poiu»sUvvjit u ide do yczenia

iuaj< w tym wzgldzie azczególniej na uwadze wymagania, dotyczce podroaiika dl»

modziey askolnej.

!!• Znaczenie wstpu do filozofii.

§ 2.

Nauka wstpna do filozofii w stosunku do innych

nauk ssasadniczj filozofii.

z okrelenia wstpu do filozofii, jako rozbioru kry-

tycznego zasadniczych poj o filozofii 1), wynika bez-

porednio znaczenie tej nauki w ogólnym rozwoju bada
tilozoli( znycli. Znaczenie to uwydatnia si gównie w na-

stpujcych momentach:

1) Przyjmujc za punkt wyjcia pogldy na filozofi,

wyrobione przez Maory filozofii^ nauka ta rozpatruje owe
pogldy wszeclistronnie, poddaje je ponownej kiytycziiej

rewizyi i weryfikacyi, wycza z nich wszelkie sprzeczno-

ci, nadaje im, stosownie do wspóczesnego stanu wiedzy,

moliwie cis i jasn form i przez to przyczynia si do

zerodkowania dotychczasowego rozwoju filozofii, w celu

odpowiedniego rozwizania jej zada w przyszoci.

2) Przez takie histor^^czne i krytyczne wyjanienie

zasadniczych poj o filozofii, W8tp do fUogofii rozpoczyna
samodzielne badania nad filozofi, wyzwala umys od jed-

jiu»trounego indywidualizmu, wdraajc go do krytyczne-

o rozbioru kadego w ogóle przedmiotu wiedzy ludzkiej,

Gromadzc niezbdny materya naukowy do wszelkiej

nr
?—
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dalszych bada iilozoticziiych. okrela punkt wyjcia, kie-

runek i cel tych bada.
3) W zwizku z dalsz zasadnicz nauk filozofii,

z encifklupedif nauk i szkól filozoficznych, iiiaji'^ za prz'(lmiot

cise okrelenie i uporzdkowali i o szczegóowych zada
filozofii w rónych naukach filozoficznych, oraz rozbiór

typowycli prób rozwizania tych zada w rónych szko-

iacli i kierunkach filozofii, wsl[p do filozofii jest objawem
refleksyi umysu filozofujcego nad filozofi, rozbioru lilo-

zofii przez filozofi; doprowadza on j do krytycznej samo*

wiedzy i stanowi wskutek tego waciw filozofi filozofii.

Dziki tym momentom, wypywajcym buzpoiodnio

z przedmiotu i treci wstpu do filozolii, nauka ta, .staje

si nader wanem przygotowaniem do samodzielnej pracy

nad rozwizaniem zagadnie filozofii. Bez tej nauki nie

mona wnikn w istot filozofii, zda sobie sprawy z du-

cha, w kt()ryiu prowadzone by winny jej badania; bez

niej umys jednostkowy, rozpoczynajc prac nad filozofi,

ulega zbyt atwo samowoli, subjektywizmowi, lub rozlicz-

nym postronnym wpywom, wskutek czego mija si za-

zwyczaj z prawdziw ilozoli, nie mogc przyjmowa pra-

widowego udziau w dalszym jej rozwoju.

Z drugiej jednak strony nie naley spuszcza z oka,

e nauka nasza, majc za przedmiot cile okrelon tre,
t. j. pojcia o filozofii nie zajmuje si jeszcze rozbiorem szcze-

góowych kwestyj filozofii. Zasadnicze pojcia o filozofii,

nie s jeszcze zasadniczemi pojciami fUozofii. Pierwsze

odnosz si wycznie do pogldn na fd^zofi w ogóle, pod-

czas gdy drugie maj za tre pogldy filozofii na inne

przedmioty wiedzy ludzkiej. Wst|) do filozofii ma wy-

cznie do czynienia z pogldami m filozofi w ogóle i po-

mimo wszechstronnego rozbioru filozofii, jako odrbnego
(objawu ycia unwsowego, pomimo wskazi')W»'k. zawar-

tych w tym rozbiorze dla dalszych szczegóowych ba-

da filozoficznych, w niczem nie wyprzedza wyników
tych bada.
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1. Historya filozofii i w§tp do fllosofil*

Pomimo wszelkiego denia do krytyczaej samodzielnoci i nie-

zawisoci myli, charakteryzujcego umys filozoficzny, filozofia, jak

i kajfida inna nauka, nie moe rozpoczyna swych bada nb lecz

musi koniecznie uwzgldni swój dotychczasowy rozwój historyczny,

zaznajomi ta% z wyrobionemi do chwili obecnej pogldami i przyj
je za podstaw do swych dalszych, najbardziej nawet samodzielnych

i krytycznych bada.
Lekcewaenie tego zwizku z przeszoci nadwera w kadej

nauce, a wic i w filozofii, organiczn cigo jej rozwoju, przerywa

gwatownie jej pochód dzic»jowy i utrudnia [irawidowe rozwizanie

jej zada. Nie znajc ^nintownif historyi tilozolii, nie mona sko-

rzysta z pracy myli iK)p]z<>(liiieh pokole, oprze si na wynikach

dodatnich tej pracy, unika bdów, popenionych przez |m >|)rz»'(lnikó\v-

i w ten sposól) przyczyni si do wyrobienia l)ai*dziej zatawalajc<»go

pogldu na rzeczy. Ztd te myliciele, nie uwzgldniajcy naleyci<'

historyi filozofii, wygaszaj zazwyczaj za co oryginalnego takie po-

.

gldy, które dobrze s znane w dziejach filozofii, wskutek czego po-

peniaj czsto bdy, wyjanione naleycie w przeszoci przez umie-

jtn krytyk.

Majc na uwadze t wysok donioso historyi filozofii dla ba-

da filozoficznych, niektórzy filozofowie s zdania, e punktem wyj>

cia dla filozofii w ogóle powinna by hiutorya jilozo/ii, e ona waci-
wie ma znaczenie nauki przygotowawcze} do filozofii, waciwego wttpu
do niej, e zatem w zupenoci zastpi moe osobn nauk wstpn.
Takie zdanie wygosili w swoim czasie: znany niemiecki historyk filo-

zofii HKNuyK PiTTKR. a we Francvi Wiktor ('ouhin. oraz nii którzy

imii autorzy. Wyrazem za taki(^gf) pogldu s historye filozofii

Ba TEKA. Reichli.na. Janeta oraz wstpy historyczne dn filozotii

StrCmpella. Fi.foKLA i innych. U nas donioso historvi tilozoii

dla filozofii wykazy^rali szczególniej Wio i ha, ( ieszkowski, M. Mo-

BAWSKr. D. LcDKiBWicz, w. Lutosawski. W. M. KozOWSiU i imiL

Ju z powyszych uwag naszych o histoiyi filozofii wynika, e
nie mylimy lekceway jej znaczenia, e prz(>ciwnie mamy j za

konieczny wspóczynnik wszelkich powanych bada filozoficznych.

O tern zreszt bdziemy mieli spo8obno mówi bardziej szczegóowo

przy rozbiorze historycznych czynników metody filozofii.

Pomimo to nie widzimy dostatecznej racyi przyznania histoiyi

filozofii naczelni go miejsca w caoksztacie bada filozoficznych i za-

stpienia ni wstpu do filozofii. Powody, usprawiedliwiajce ten nasz

pogld, s nastpujce.
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1 Znaczenie wstpu do lilozofii im- wyczerpuje su^ byiuiimniej

( iiyiijakaiui kiatorycznemL w je^ijo skad wcliodzuj » mi. S to tylko da-

z zakrnsn hi.storyi filozofii, slueo jcrlynif za rodek {)oiiioiiirzy

•lo zbadania i poznania waciwego przedmiotu wsttjpu du lilozotii,

I. j. do krytycznego rozbioru zasadniczyeli poj o filozoiii. Jak wsz-
dzie, tak i tu nie naley pomiesza rodków z celem, który zajmo-

wa winien miejsce naczelne w danem dzi; ? n iu i do którep;o rodki

przystosowa si winny w miar potrzeby. We wstpie do filozofii

nie zadawalamy si wiedz o obcych pogldach na filozofi lecz ma-

my na okn wasny, samodzielnie wyrobiony pogld na ni, a obce po-

gldy uwzgldniamy nie dla nich samych, lecz tylko o tyle, o ile si
inoga pizycz^Tiió do wyjanienia naszych wasnych poj(^e o filozofii.

Wskutek tego samodzielny przedmiot wstpu do filozofii (§ 1) nie da
!<i nigdy usun na plan dalszy i zastpi ])rzez history filozofii.

2 Wiadomoci historyczne, wchodzce w skad wstpu do filo-

zofii, jiiko iiiut('i'val pomocniczy, nic obejmuj bynajimiirj tucj lasioryi

lilnzofii. lecz odunsz si wyizuic do poje zamdnirzych o filozofii,

^\szystkie za po<j:ldy na kwestye szcz(^fi;«'>l<)W(\ st.nimwice najgió-

HTiiojsze to dziejów tiiozofii, le po za obrbem wstjm do filozofii. Sto-

sownie do swych odrbnych zada, nauka ta nie czy si tedy l)(»zpo-

rednio z waciw treci historyi filozofii, lecz korzysta tylko w do
azc2up\Tn zakresie z nagromadzonych w niej wiadomoci. Co wicej,

wstp do filozofii, traktowany wyczerpujco, wszechstronnie, jako sa-

inodzielua nauka, z koniecznoci uwzgldnia history i literatur swego

przedmiotu daleko rozleglej, anieli to zwykle si dzieje w opraco-

waniach historyi filozofii, jako naukowej caoci. W tej ostatniej zna-

lei moina zazwyczaj t^ lko wskazówki do dalszych monograficzny ch

bada nad pogldami mylicieli o filozofii w ogóle, jej stosunku do in-

nych objawów jycia, jej metody i t. p. Ale history filozofii, majo
na uwadze gówniie przedstaw u nie caoksztatu pogldów filozotit ziyi li.

t\\'h wskazówek ju nic rozwija. Ztd wyTiika, i nziKinie historyi -
lozofii za nauk przygotowawcz do filozofii, w niii-jsce wst<']^u do filo-

zofii. oharrzao>y z jediiej strony umys. pocz\Tiajcy lilozole>Uit,

• liaot}*! znyui ogromem szczegóowych pogldów lilozoficznycli. a z dru-

nie przyczyniao by si w spos^/ib waciwy do krytycznego wy-
janienia zasadniczych poj o ilozofii.

3 History filozofii, biorc rzecz cile, naukowo. o])iera si
z swej natury na pewnych zasadniczych pojciach o filozofii, o jej isto-

cie i zadaniach, jej zwizku z ogólnym rozwojem umj^ln ludzkie-

go i t. p.; sowem, na pewnych pojciach, rozpatrywanych kryty-

<^e w zakresie wstpu do filozofii, jako samodzielnej nauki i $ 1).

Tylko na podstawie tych poj o filozofii w ogóle, historyk wyrónia

Digitized by Google
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tilo/otiii jako objaw odrbny, tharakterystyczny od reszty ol»jawów

ycia niiiyslowf^d i bada jej rozwcij niezalenie od tych ob)Li\v»»\v. H«^z

cisego za okreleniu zasudniczyrli pojtj o tilozofii. liistoiyk ini>z.i

zbyt atwo history tilozolii z history nauk specyabiycli, np. hzyki

inb teologii, albo z history ogóbiej kultury umysnwej lub wierzeu

ludzkich i t. p. Tymczasem, nie mona wymaga, aby history tilo-

zofii w swych wstpnych uwagach zajmowaa si sama szczegóowem

wyjanieniem zasadniczych poj o filozofii, gdy., to oiwiodloby

j% zbyt daleko od jej bezporedniego ])rzedmiotu na pole Ijada teore-

tycznych. Dla tego te historycy filozofii, podobnie jak i inniapecyft-

lici (§ zaznaczaj we wstpie do swych bada zazwyczaj tylko krót-

ko i dogmatycznie wasne pogldy na ogólne podstawy swej nauki, bes

ich krytycznego uzasadnienia. Z tego za wynika, e obok histoiyi

filozofii niezbdn jest nauka, majca za przedmiot rozbiór zasadni*

czych poj^ o filozofii i e w naturabiym pochodzie samodzielnych ba-

da nad filozofi ta wanie nauka ma charakter las/mif. fn':jj;f<Ao-

waiiuzi^, jaku |)unkt wyjcia dla wszelkich dalszych bada nad filozo-

fi, a wic i bada na polu historyi filuzofii.

Literatura hiatoryl filozofii, traktowanej Jako watp do
filozofii. Podjemj tataj wybita^ objawy Utmraha/y filosEoficsnej. dotycstce poru9oiie>'

go powyej ptzedmiottt.

W. RlTTSB, Uebrr die liildung des PhUomplien dur{h die (re.^chichtr der PhUo-

Hophie. .lestto rozprawa dodana do pracy to^^o autora p. t. Welchm Kinfluas hat du

Philoftophir ^f' « Caiifffitm nuf die AUtuhildmuj der drs Spin»za gehiht 1817. W-zr-tko

na wiorii' douDd/i autor, rozwija si, in;i liistury. i filozofia. Xa{s imodzielDiej-iZe

poL^li^iy mylicieli wytwar/Aj si»j pod \vpl.vwoiu dziejowpco rozwoju tiio/.olii. History

tiiozotii r()zsz»m i rozj&^nia widnokrg myliciela i stanowi wskutek tego warunek sko-

tecKDcj pracy na toiu polu. 1 forma filosofii. sposób jej wykadu i pnodstawionta, cz>

Hi s wyrobieniem js^ka filosoficroogo i wykasuje pienmondne snacsenie historyi fik^*

sofii dla filozofa...

V. C0D8IM. IntnoJiirtion a Vhi»toire <fc la phdtmphU' 1828. 4-te wyd. 18*n. .T«wt

to jedyna w swoim rodzaju praca w tyni pnedmiocie ; wioloe pouczajca. ob«»jmujc*^

w.szystkip kwBstyo (»dno.no. cho«' ni*- wolna w wielu miojscai h od przesady. Pogld 71 •

sadnicTsy ;iut(>ra streszcza .si w /.dauiu. str. Km ; „Nous coii<id« rons I bUtoure cowuie k
contre-'preuve de la pliilosophie. c< mme une pluU^stjphie tout eniu tc*

Zasadnicze znaczenie historyi tilozolii pncy wszelkich badaniach nad ru^wuizaiutsuij

jej tooretycznych zada zaznaczy równie Ad. Tbbnoblknburg, w znakomitom dsid«:j

LogtBcke Untermithungen 1840. 3-do wyd. 1870. W przedmowie do 2-go wyd. I(

str. Vin mdwi on: ^Filozofia nie odiyska Hwej dawnej potgi prdzej, al si nie ut

li, a nie prdzej si uferwali, a nie t»dzie rosa, jak n>sn inne nauki, a si nie

Htalo rozwijaa, nie poczynajc i koczc swepo rozwoju w kadej gowie na nowo, li

podejmujc i prowadzc dalej swe zadnnin -^{H»sobeui historycznym."

Wn')d innych prac w tym przed niin ic za^iuguj \\\\ uwas^:

('. Hkkmann'. Dos YerhalinUa d* r {'hUitstiphie znr Gcjuhuhtt da- fkUi^yhU

IbUl. Autor broni zaznaczonych powyej poglduw Rittera. History tilozofii, nuiwi.
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jest pierwsz i konieczn podstaw {CTuta und unumgiiujfljch Yoraussotzung) wijzolkiego

^aniodaeln^ filosofowanU.

A. Vrjp, DU OeaOw^ der Pkilowpkit ah EiMtungfnmasemthaft im .iD^t

to I«k<7s wstpna do wykadu bistoryi filosofii. Na str. 12 autor mówi: .Ich haltc die

Jesiichte der Philosophie fiir die wahir Kinleitung^swUjonschaft.'*

W. JiAUKR, GfscUchfr der Philosophie fur ift-bildrte Leser, tugeieh uIm Sinleiui^

mdtiii Studium dn- Philosophie ISU. Wyd. '2-irio 1^70.

K. A. V. lU:n iii.tN-MKr.nFoc Khihitung zur Phllusnphie l87(). r.s7g; do

(ihizo/n ziui.ri w -.>lii<- t\lk() iMriizo pobic^nu uwagi o liluzutii w ogóle, a od »tv. li

pudaje krotki ns hintwyi /iiozojti.

R. Kdckbn* Ueber den Werh der GmJiichU der Phdosofhie 1874. i^Zob. U' pra-

t^D autora, podane wyej str. 39).

J. WiTTB. Die Aufgabe der PhUosaphk und der Werth der Geschichte der Phi-

tmphie, W jogo Vorshidit» 1876. Nie uanjc historyi filozofii za nauk podstawow,
aator zazna< z;i jinlnak trafnii^ doniosti bistoryi filosMfii dla rozwiania /a^nieii filo-

sofii. Bez udziau )*ada liistorycznyc^ m«iwi autor, filozofia staje sir objawem jedno-

stkowym indywidualnym gdy tyrnczasniii zdoln;). jfst w 8|)<»>^''''i zadawalajcy rozwizai*

.swojt) zadania jfdytiit' i>r/y jioninry poc^mu-j pracy wydatn\rh mii\ sów ralcj Ind/koM-i.

A. \Uviu. U l- w -puuiiiittiioj vv,\/A»j (>tr. hit pra«'y : pnic ni i formir /ilnzaju /a-

iiiiei^i ha kum u nt/A/Aul O znacziniu hixtoriji filozojit lUu /ilozit/ii^ w którym dochodzi

p>> w^-niku, e filosofia jest waiwto ^hbtory wiadouioci* t o zatem zadania filozofii

loaj w utocie Hwój diatakt^ hiaturjczny (die Aufgalien der Philosophie sind wesentllcb

goMibicbtlicbe).

W«pomiuaDy w pnegldzie literatury (str. 18) Wst^p do /Uogojii L. .StrOmpkla

ma za przolnot (.'tównic )ii>t(>ry rótiy<>li kierunków i szk<'d tilozotiinsnych. O ile pod

tym wzgl<^*doni Wstp Um bardzo j(?st pouc/^jcym, o tyo z dru<ri<*j strony nie przy<v,y-

Diri na!'yt je do krytyt -/n-iro wyja,ni»'nia poj»'<- o samej ilozofii. Tu samo powie-

dzief naley o pr/y \vi<'d/iiiiifiii t iiit/.e (str. Ki) dzieh' O. KiJ^okla.

Paul .Iankt et (tabhikl Skaillks, Histnirc di' la philostiphic. Lrs probiruirs cf

irs ^cdUs 1887. Dzieo to ma na celu u/upelnie Wstt^p teoretyczny do liJozotii, (>j)rat'o-

wany po czlcl w przytocv.oQy< h powyej (str. PocztkaiA /ilozo/ii Jan«ta, od])owie-

dnieDii wiadomociami z zakresu bistoryi filozofii a szczególniej bistoryi kwostyj (problo-

loatów) i azkót filozoficznyeb. Przez racyonalne obrobienie przedmiotu ze stanowiska pe-

dagogicznego dzido to zajmuje pierwszorzdne miejsce wród odnoHnej literatury nowszych

czasów.

F. PiCAYRT. JJiisloire de la philitsophif. Cc qu'elle a lI ce gu^die peut eire

Niewielka rn/|)rawa. wyka/njuca doniosItKr historyi tilo/.otii.

V. KNALfcB. JJit' Jlauptpiublenii dff Philosophie in ihrrr KnticickAuinj und

OieUicciMeri Lósnny von Thalfs bis Jiobctt Haiwrltug 181>2. .I<*.st U) wykad hiftoryi

filozofii, majcy na oku cele przyL'otowawcze. zerodkowania uwasfi na pewnych kwo-

9tyach zasadniczycb filozofii. Kzeez pod kadym wz<,M»^'dom zaKlugujoa na uwag.
Tu wspomniemy o Naukowj propedeutyce Biehroo (R. BirsB, WissensduiffU-

ehe Propadeuik 1882), w której autor .teore^czn propedeutyk filozofii (§ l,a) .stara si
astpi dancmi. zaczerpaiiemi z ogólnej bistoryi kultarj' ludzkie^)'. Tre tej ksiki jest

nastpujca: St0]mie rozwoju ludzkoci. Pocztki njowy. Stosunek mowy do myli.

Uozwój pimiennictwa. Ideo f^Iiirjnn-nKtralue < J reków, ^:^tuka. Nauka. Wzcc/. w ca-

h^n traktowana jost zliyt itL"'lnikowo. po c/»;ci chaotyc/nie i wtpi naley abv praw-

dziwi- naukowa pedagogika moga sic zgodzi na taki<' zastpienie cislyh nauk. choby

eienienurnej logiki, powierzcUowuemi wiadomo.ciami z zakresu ogólnej bistoryi kul-

tuy.

Strufo, Wstfp do filoKotii. ^

Ltoogie
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W Hieraturte pohkirj ju Fil Wioniu w przjrtocsonem wyej (str. 22) pimie

powiedzia str. 120, e wstfpem do fHotofii Jedynie by moe wiadomo^ diiejów lUoio-

fiii 2 wyjaónieiiiem rtnmalfych aystematów, bdcyt^ tyimna Bdekami nsiowa odwiD-

csnych umysta Indskiego, do pn^bytka istotnej prawdy dosta si nioustannio pragn^oego.'-

A. CiKs/KowsKi rozwin podobny pogrid w swej rozprawie O filozofii joMfj,

(zob. wyej str. 2<5).

M. MoKAWSKi. rlior-in w zasadzi*' nic stawia historyi tilozotii na rzele tiln/.>i i

jfMhiak w >«wem dzid FU(>:<itui r jf j zmlitnif bierze do fat-to history tiltMSotii zsk punki

wyjcia dla swych poszukiwali tiloijalicznyi li.

D. Ludkiewicz we wsponmiauej (str. :ir») rozprawie dowodsi tej^, e ^umiej*.

tno fllozofima da si tylko w roswoju historycznym pouty^lei- jako wykocasona."

W. LuTOsaAWSKi, napisa owbn mpraw: O znaeteniu i tadaniu hishryi fio-

tofii (Atononm 1802, T. II, 407 — 421), w której gboko okrela jej donioso db roz-

woju umysowego czowieka. wiad' o tem nast<;iiujs\ce zdania: .Pojmujc dzi

zoli, jako nauk, nie próbujemy i)r/.odstawiac jej w caoci ju wykoczonej, ale zada

walamy si odpowiedzi na to pytnnia. których roz\ri;\z.mie jest nnin dnst».'pne: t dro-

twoi"zy sit; takn *<yst'ni lil<*/.otir/iiy. n!c ju nir it^<i!ii<ty. }-\k |M>])r7.<'(iiiie systcnn

wielkich tilozof»'»w, tylko ogtliii* naukowy >_\>t(,'iu, w-p/ilna vvla.>uu.st: w»/,y.>ikieh w>pi.'»l-

pracownikuw (str. 117)." „l'rzcz »adanie historyi pncekonau wszystkich wielkich ludzi

którzy dawno umarli, rozszerzamy ^'ranice naszego wasnego ycia. FiloKof, znajcy do-

kadnie biatoiy de ku prawdzie, przestaje by synem wasnego stulecia, a staje 4(

mieszkacem caej kuli ziemskiej 1 objrwatelom wszystkicb minionych, hbtoryczoie zba^

danych wieków; zaponiinn o tom, e ^i*,' urodzi w \IK stuleciu; wszak on razem z Plu-

tonem zachwyca si niezmiennemi ideami, wszak z Dcmokrytem wyobraa sobie wieczny

ruch atoni«'»w. wszak odczuwa i mistyczne ekstazy Swedenborg^a i sceptycyzni ^fontai^ne a:

on r;iZ''ni /, Kantfni wyniicr/i potji'L'<' '•/.v<tfjn roztnun. mzntri ?. Hf^[^l(nii pojmowa ab-

solutucL;o ilut ha; /.iu/uajiaws/\ wszystko, hic iM.d/ie lekceway mc/.i'uo. To ws/.vstkic

•IWO bt^dy, wszystkie jednustronue systemy, s wyrazeui rozmaitych stanów duszy ludz-

kiej. Ton, co je przey, < hoeby chwil w swoj wiadomoci, zdoby prawa spoglda<

na nie jako na przesze stadya swego wasnego rozwoju, jak na zudzenia swj wasnej

modoci ; na t minion modo swego i (^lno>lndzkiego umysu, Hkmt taki patn^ ^
spokojnym umiechem i wi, e dziki przezwycionym przesdom i sprostowanym b-
dom doszed on do wasnej swej dojrzaoci, która nam pozwala w mian; si ira udziai

w pracy okolt^ odkrycia nowych prawd i rozszerzenia granic wiedzy ludzkiej (str. 420).*

Ze Nt;no\vi<ka o<?óhiefro rozwoju my^H ludzkiej zaznacza bardzo trafnie doniorlaN'

historyi lilozoiii Wi. M Kozowski wo wspomnianej wyej .(str. 37) ruzpraw^ie; Pt^

yli^ ^trint jako j>i zcdmud htfiioryi.

Zob. pod tym wzgldem take co mówimy niej oznaczeniu liis(uiyi lilozoiii ze>Ui-

nowiska m^odologiczncgo. § !(],» i 17,3.

2. Teorya poznaoia i wstp do filozofii.

Maji' za przedmiot zasadnicze poj^ia o filozofii (§ I), wstp du

filozofii jest objawem dnoci ttmysn do poznania prawdy, a c nad-

to w zakiYsio lilozoiii nawet najogólniejsze zasady uznane' by mogi;

za prawd jedynie na podstawie poprzedniego krytycznego rozbi

icb treci (§ la)t przeto poznanie to juz i w tym zakresie wst^pa

filozofii musi mieó charakter ktytyezmy. Na tom polega wzmianko:«r
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y\yej § 2* znaczenie wstpu du lilozofii illa wszelkich bu»iau rtlo-

zoticziiy.-h.

Taka czno kryty( zn< go ])Oznania rzeczy z pocz k^w - nii Im-

dauiami nad za>;afniczeiiii pojijciami o filozofii podaa Kantowi [>ow<'mI

do twierdzenia, e wiaciw propedeufyk, czyli nauk przy<j;ot()\v{i\v<'z

do filozofii, jest krytyka czystego rozumu, któr on odr(')nia od systema-

tu czystego rozumu, czyli od mtatyki, W tym te <lu<-itu widu wspó,
cjtesnych mylicieli, tak zwanej nowo-kantyjskiej szkoy, jak Fr. A. Lan-

OB. GrÓBTNO, lBBlEANN, YaIHINOER, RiBHL, YoKELT, WiESKNGBCN
i inni, dowodz, io waciwym w&tpem do filozofii powinna by kry-

tyczna tsorya pognania jako pimkt wyjcia i podstawa wszelkich

w ogóle bada naukowych, wic i filozofii. Innego wst<,pu. a tern

mniej samodzielnej nauki wstpnej do filozofii, po za t(»orv a^ poznania

|>rzedstawiciele tego pogldu nie uznaj. Do nich przyczaj si ])od

tym wzgldem: znany historyk tilozulii Jvixo Fischer, oraz W. Wi ndt:

tianciizcy mylii i lf Renous^ikr. (Jllk-Laprune i iuui: anglik Hamil-

ton, a u nas Dk-scoirs, 8tbaszkwski, Dzieduszycki, liAciaoRsKi,

8e6R}«ki i inni.

Z pierwszego wejrzenia mogoby sig wytlawa, e ])Ogl<l Kanta

jest zupenie uzasadnionym. Skoro bowiem filozofia jest krytyi znem
poznaniem rzeczy i skoro poznanie krytyczne ju jest potrz(d>nem

pnsy pierwszych badaniach filozoficznych, wic zdaje si zupenie pro-

stem: rozpocz prac nad filozofi od rozbioru ogólnych zasad kry-

tycyzmu. Pomimo to nie podzielamy tego zdania, a to dla tego, e
pogld powyszy opiera si ju na powzitem z góry okn^leniu filo-

zofii, jako krytyki i systematu rozumu, lub te Uoryi poznania^ wedug
nowszej terminologii. Tym czasem i to okrelenie domaga si(^ odpo-

wiednirt^o iizasacbiienia i rozwinicia, czego jednak dokona nie mo-
na bez rozbiom zasa<hiii zych ])oj o filozofii w ogóh-. jr

j
istoty,

stosimku do innyc h ol)ja\vu\\' ycia uniysowi-go, jej nu4oil\ i i, p.

Zkdf to wiemy, e lilozofia jest krytyk i sy.-u mat* iii fznnui,

f tforya poznania jest zasadnicz. all»o te. jak niektórzy du . je-

dyn nauk filozoficzn? Przecie w dziejach filozolii wyst<.'po\vay

na jaw i inne pogldy na filozofi. Jedni twierdzili, e poilstawa

wszelkiej filozofii jest wiara w pewne niewtpliwe piaw«ly. którj^ch

dowodzi nie potrzeba, lub nawet nie mona ^Reid, Jacobin inni sprowa-

dzali ca filozofi do zbioru prawd, bdcych wynikiem bada nauk

empirycznych (A. Comte, H. Spencer); jeszcze inni wygosili zdanie,

ie filozofia jest tylko objawem podmiotowtg twórczoci lunysu. rodza-

jem poezyi mylowej, pozbawionej wszelkiego cile naukowego zna-

czenia (P. A. Lange i inni). Czy mona przystpi do .szczegóowych

bada filozofii, a choby do bada tak wanych i zanadniczycli jak te,
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któremi si zajiHujf krytyka i teorra poznania, nie rozpatrzywszy po-

jjrzfdiiio wszyst.kki tych tukiyczmc danych i>o<jjlfló\v nu filozofi,

nio doszedszy drog^t naukowego badania do stanowczych w tym

wzgldzie wyników?
Zc stanowiska jn /.esadnic rozszerzonego okrelenia teoryi

|

nania, monaby wprawdzie dowodzi, e wszelka w ogóle nauka jesr

czstk teoryi poznania, a w.skutek tego podcign pod to okrek^iiie

i nauk, ligajc za przerlmiot rozbiór zasadniczych poj o ilozolil

t. j. wstp do filozofii. Ale i w takim razie nah^aloby przyzna,

c tak pojta ogólna tcorya poznania, jako nauka fiozoficzna^ powinna

si przedcwszystkiem zaj badaniem istoty i rysów charakterystycznych

poznania fitosoficznego w przeciwiestwie do innych rodzajów poznania

rzeczy, up, em|>iryeznego, dogmatycznego i t. p., nadto rozpatrze idi

wzajenniy do siebie stosunek i w ogóle podda rozbiorowi zasadnie^

pojcia o filozofii. A e takie badan it» pewnego, cile okrelonego

przedmiotu poznania bdzie nnisialo nosi nazw nauki nawet przy uaj-

rozleglej.szi rn pojH iti t<>oryi poznania, któreby obejm* 'wald ws/yst kir bez

wyjtku nauki, - pi /« lo i z tego st.niDW i<kn mnsianuby doj.s du wllio^'-

kn. e pierwsza nauka w zala'e>ie jilozojicznego poznania rzeezy powin-

na mie za przedmiot sam filozofi^ okreli cile te czymiiki ])Oznania.

które obejmujemy nazw filozofii. To te czyni waciwie zarówuo

Kant, jak i jego zwolennicy, rozpoezynaj»* badania filozoficzne wy-

kadem swych pogldów na filozofi; ale oni ograniczaj si w tym

wzgldzie zazwyczaj tylko ogóluemi uwagaani, wypowiadajcemi bez-

porednio tre tych pogldów, zamiast w duchu prawdziwego kryty-

cyzmu zaj si ich rozbiorem, uzasadnieniem i rozwiniciem.

I my zaznaczylimy i>owyej ju ni< -jednokrotnie, e filozofia jest

nauk kryttfczn^ e wstj) do filozofii j<!st rozbiorem kryt}iczivm za-

sadniczyeh poj o filozofii 1.1,2 ; ale pogld ten wy^jaszaiuy

w formie bezporedniej, jako zaorni<', tylko tu w uwaga* h przy-

gotowawczy- !i do nauki. Ut(')ia. wedug podanego okrelenia, ma .szcze-

góowo uzasadni ten pogld i rozwin go na podstawie naukmve£jo

badania zarówno istoty filozofii, jak i jt\j stosunku do imiych objawów

y< ia umysowego. Nic wymagamy tedy od nikogo^ aby z góry. l)ez

dowodu z naszej strony, uznawa zaznaczony pogld na filozofi

i z jego stanowiska rozpfH zynal wprost szczegóowe badania tilozofir^

czne. Przeciwnie, w imi konsekwentnie przeprowadzonego krytycyz-j

mu i samodzielnoci umysu filozoficznego, poczuwamy si do obowi-

zku: pried wszelkiemi szczegóowemi poszukiwaniami na polu filozof

naleycie udowodni i wyjani ten nasz pogld ogólny na filozolfl

i w tym wanie celu stawiamy na czele bada filozoficznych w$i(^§^

fihfZitjn jako pierwsz zasadnicz nauk filozofii. Poniewa za AemKk.
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poiwmia^ na podstawie flot ycln zasowrgo rozwoju, cile okrelona,

w odróiiu^niu 0(1 pow3'szego zbyt oj^óhiikowefro pojt^eia jej tn'ei. jest

<mtbn<i nankii tilozoficzu, ma|i|cc^ za j)rze«.iiuiut rozbiór zasadiiiezyeli

(.'nin!ik"\\ pn/nania prawdy; przeto nie mamy powodu tyeh dwóch

iittuk liluzuiicznyci : wst(jpu do filozofii i teoryi |M./.iijuiia. miesza ze

sob. a tern mniej usun pierwsz z zakresu filozofii na korzy
drugiej.

Przeciw ko powy8z\nn uwagom mona by ze stanowiska kantyz-

mii wjBtpi z zarzut^m, e teoiya poznania jest konieczn podstaw
wszelkiego w ogóle badania naukowego, e zatem i badania wstpu
do filozofii wymagaj poprzedniej znajomoci teoryi poznania. Z tego

wynikao by, e rozbiór kryf\'ezny zasadniczych poje o filozofii po-

winien si(^ opiera na teoryi poznania, jako na swoim naukowym fun-

damencie. Arp^uinent ten wypowiedziano te czsto, aby udowodni
zdanie, e teorya pozna iiia lua znaczenie ]iierwszorz(^dne w zakn\sie

tilozotii. e jest, jeli ni<' jedyn, to w kadym razie pierws^^i iiank;i

tilozoticzn, przed któr wszystkie inne nauki ustpi winaiy na plan

dalszy.

Nie moemy sitj obecnie zajmowa rozpatrywaniem s|)oni o pierw-

"•zestwo tej lub owej nauki w og(')lnym systemacie nauk. Jest to

w gruncie rzeczy spór zupenie zbyteczny, a wywoany tylko przez

pewne doktr3rnerskie kierunki w zakresie klasyfikacyi nauk. Zauwa-

ymy tu tylko, e nauka w ogóle stanowi organiczn cao, w której

kada czstka skadowa moe by wzit za pnnkt wyjcia dla obj-
cia caoci. Nauka rozpocz moe swoje badania od najskromniej-

szego przedmiotu wiata zewntrznego, a nastpnie dopiero przej
do najwyszych zagadnie wiedzy ludzkiej, albo te, odwrotnie,

bada najprzód .^i>hie zasady wiedzy i poznania, a póniej zda-

wa sobie spraw(^ ze szczegóowycli przedmiotów wiedzy. W jed-

nvm i dni^ira razie koniecznym jest udzia nauki jako jcdiu^litej

' alosci. podobnie jak w procesacb yeiowyrli tir^ianizmu w kadej
' hwili funk< yonuj wszystkie jego skadowe czyiiniki, wszystkie or-

gana zarazem.

Jeeli kantyci utrzymuj, e dla wszelkich szczegóowych bada
naukowych, wic i dla wstpu do filozolii, potrzebn jest znajomo teo-

ryi poznania, — to na to odpowiedzie mona, e taka znajomo ju
jest potrzebn i dla bada samej teoryi poznania, e zatem oni sami

obracaj si w bdnem kole bez wyjcia, bo rozpoczynaj filozofi od
bada teoryi poznania podczas gdy same te badania bez teoryi poz-

nania obej si nie mog. Z tego wynika, e kwestyi, jak nauk naley
rozpocz pewien szereg bada, nie mona rozstrzyga na podstawie

doktrynerskich wywodów, lecz wyjani j naley ze stanowiska prak-
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tyziK go. inajju <'fxf) na oku najdogodniejszy i najbardziej prawidowy

rozwój tycli barla.

Takie te jedynie wzgldy kieruj nami przy rozpocz^iu bada

filozoficziiyrli rozbiorem krytycznym zasadniczych poj o filozofii.

Wiemy dobrze, e dla naleytego dokonania tych bada potrzebne

s bardzo rozlegle wiadomoci z najrozliczniejszych nauk, a wic nie

tylko z zakreflu teoryi poznania, lecz i z wielu innych nauk filo-

zoficznych a nawet specyalnych. Nie przypuszczamy te, aby teoiyi

poznania. poj<>tii jako pierwsza zasadnicza nauka filozofii, moga
obej bez takich wiadomoci. Nauki bezwzgldnie pierwszej, nie po-

Bilkujcc
j
si innerai naukami nie ma w o^ólc; a twierdzenie, e ist-

nieje taku nauka, króra nie robi adnych przypuszcze i e tak wol-

na od prz^^iuszcze nauka ' voraussetziuif;slos i jest wanie teorya

poznania Volkelt nic rhijc si niczeni uza.sadni, rozchodzi si z y-

ciowym rozwojem wszelkiej w Of;ólc nauki. Wz^hjdy za praktyczii*'.

które mamy na uwadze, a które zaznaczylimy ju jiowyej w ogól-

nych zarysach ])rzy uznaniu pierwszestwa wstpu do tilozotii § l.i

2.1. i. cz si ( i^^le z naturalnym i najwaciwszym pochodem badaii

filozoficznych. Poniewa cel i kierunek tych bada, oraz pogld na

ich rodki pomocnicze, zale w praktyce od naszych poj o filozofii

w ogóle, o jej zadaniach, stanowisku i znaczeniu wród innych wspó-

rzdnych objawów ycia umysowego; dla tego wlftnie sdzimy, e
filozofi rozpocz naley od wyjanienia naszych poj o niej, e
wstp do filozofii, zajmujcy si tern wyjanieniem, po.siada znaczenie

pierwszej zasadniczej nauki filozofii. To za wyjanienie naszydi po-

j o filozofii uskutcr/ni<- natuialnic zamierzamy przy udzialo wszyst-

kich riotychczasowycli zasoli tw na«</cj wiedzy, wic zarówno przT

uilziale teoiyi j)oznania. jak i |)rzy udziale kadej innej nauki, o il»*

przyczyni si niorr ,|,) naleyti-f^o rozwizania pierwszego za>adiii-

( zc^o zaguduiema filozofii, t. j. zagadnienia: czem jest wascii^ae

filozofia?

1. Propedeutyka filozoficzna wedug Kanta. ZiziKirzony p^^-

\vv/»«j poL,'Iil rozuij;! Kam" w swej Kri/li/ic iZji^frija rozumu (zi»b. powytj •»tr. J-):

Sauku trausandrtdaina o imiodzie, dzia trzeci. Mowi on tutaj niidzy inuemi; ,\V^iiel-

ka filozofia jortt albo poztumiom z cK3'fltecro rojsiimu, albo poznaniem roziimowem i tui
empirycznych. l'irw.<tza nai^wa si czyst filozofi, droga emjnrycztuf. Filozofia aj^^

Mtego rozumu je»t albo propedeuiyky badjc zdolno rozumu do wszelkiego c^^ego
pognania a priori, noszc nazw hy^l, albo powtóre aystematem c^yst^go rommo
(nauki), t. j. cakowitem (zarówno prawdziwem jak i pozornom) poznaniem fikncrficHMM

z czy sr ri>/.iiimi w ^y-^foin ityc/rifj' l!\''zn<ci, na/- w ck ui tn fti/izyhi.'^

2. Propedeutyka filozoficzna nowo-kanlystów Wspomnit-m

}>i)\\ y^j {>tr. ,')!
) zwolennicy uowo-kant^-ziuu rozwinli swoje odnone pogldy w na^t^

puji^cyclt pracach. . '^^^
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Fr. u Lanob, Gegthiche des Siatmalismua und SHk seina' Bedeuung in der

Gfj' ,»r>iri I8<u; w vd. i-te 1882. Zob. T. II, iwdz. l-st^ o Kancie. Pisekad polski

p. t. Higtorifa fiioMofii ^natenjulistyetnfj i je^ znaczenie w teranujszoed. T. l-^io przez

A. SwiijTorHowsKino, T. W-^^n, pr£<>7. F. .fKZiEiisKiKGO lA^i. StiUlowisko kf^tyczne
I .TC'jr.M. u /ffldeni matrrynliznin w /mifnion.yni r\ iiil.' pr/»^kadu polskiccro poiniriHjto.

l)uklain\ [". /.okad U}go l^ tiUu bntttii; HiaUtrya tnatayaiizitu^ waz krytyka Jego zna-

czeniu ir if) (12nifjszóci.

iióHisa «-c ws^ic do 1-go toiuu u>poiunianc}j^o (str. Hi) Systemau filozofii

krytycznej,

O. LiCBKAMN, Zur Analifsis der WirMichkeit 1879. Wyd. 2-gie 1880. Fmlogo.
DMas. Tego Gedankm und Thataaehen 1882. EUnuuc der Themen 1884.

H. VAiMiMOEik, Harmann, Duhrinff und Lange 1876. Kommentar tu Kanta
Kriiik de

A. itiKHL w dziclf Krytycyzm filozoficzny^ 'Y. 11, o/rse rozdz. 1-szy; filozofia

johi prolArnuit. om/, w inn.ych pracai-h tofrnk .iiitora, pwywiedzionych wyej na str. l$.

Porównaj te. ro o nim jMiwifdzijiTU iKt <tr. lU.

.1. \ oLKKLT, Erfahrutty iiifl Ih iikt)!. Kritisrhr Grundlegung (h'r Krkinidiitsa-

fhfork iss). Teory poznania iiznaj** autoi /.a pierwsz uauk<i i za jodvu woln od

pr^} [uiszi-ze (vomus.sotzung.^loM Wissenschaft),

P. WiBiiBNORt^Kf Dae Problem. Grundzuge einer Andlwe des Beafen 1882. Na
str. 57 aator mówi: „Twrytk poznania Jost realn prop^kuyk dla kadego doniolej-

pogdo na wiat, mjcogo warto filozoficzn.'' Zob. tez str. 60, 122 i inne.

Kuso Fi>iHEB, GtJichHhte der neueren Philomphle. •2-gfie wyd. 1868. T. III, Ifi.

; '!n..-zc za^<upri Kanta, mówi: „Pi-zedmiotem dowiadezonia s rzeczy, przedmiotem za
tikizofii jo-it ilowiadczonif. w o<jh' fakt poznania lu<i/kir'i.rfi

W. Wu.M»T wc w«poimii;iuyin wyoj f-^tr. St/'it*')'naci(' jUozofii naznai-za niir j-

-< e n.i«'Z('ln(' nauce jHnintnui. kt^ni na'/ywri pi^iw -/..| za--adnirzi\ naiikij iilu/.olii i ro/d/.ic-

!a ua; 1) Funjialn;t nauk; pM/.iutiia r/.yli haiualn lugik^*. i 2) Kcaln nauk*; po/na-

nia. do której zalicza: a) HLsory rozwoju poznania czyli oj^ln bistory:i nauk. i b) Roz-

wój hpcAwy poznania czyli teory pomania.

Tu nale w^tpomnieni wyej (str. 18) francuzey kanty.ei Renoutieb, OllS-Lapruni
i inni (zob. Alpr* Fouille, Le nokaniime en France w Rerue pbilo80pbiqao, 1881,

T. XI, 1 i nast), oraz an^rielski kantysta Hamilton, o kt6r>in mowa bya wyj (str. 14).

r nas w tym duchu nowo-kant^-zniii. uznaj- cjro tcoryn poznania za jiunkr wyj-

<ia filozotii, napiita J. DEt^couiU} wspomnian wyoj rozpraw o Zadaniadi filozofii

Fod«imie M. SrRA.^ZLW.^sKi w> j)u\v i.itla /<lani<'. /,(• Jntfika i rncdHioluffia sj naj-

waciwszym icspnn Jo filozofii. Mówi on w Dziejach filozofii T. I, ISltl str. 7(3; „Nie-

jednokrotnie ju zapytywano mnie. od czeg^o iiajlopitij ro/por/yna prac<»' w zakresie filo-

zofii i czy mona rozpoczyna od jej dzij6w. Na pytania to odpowiadam zawszo, i
pncp nad dziejami filozofii powinno poprzedzi logiczno i dyalekt}'czne wyrobienie umy-

najlepszym przeto tostem do studynm filozofii jest logika i metodologia, oparta na

ptycholog^cznoj podstawie, nastpnie dopiero powinna przyj htstorya filozofii.*'

"W. DziEl»usZYf"Ki, skania si»; równio do tc^o zdania, gdy we wsponinianr ' i (na

^ir. M) Roztrzsaniach filozoficznych, str. 1 mówi: ..Filozof pyt- n to, <•< \n ima-

ny prawda, l o to znaczy kiedy kto mówi wioiu, a z tycli zapyta wynika zbadaniu pod-

aUw na'iZ('j wiedzy i Ktztrasanio jej natury.
"

A. RAcrB0Kf:4Ki pomija tak^.e osobn nauk wstpn do filozohi; w z;isailzio uzna-

je w swym Systemie fdozofii (zob. wyoj .str. 36) psychologi za pierwsz nauk, rozpo-

ocyaa jednak swój wykad do lacto od teoryi poznania.
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Al. Skóbski w pracy o ffloaofl! (zob. wyoj »tr, 37) uznaje równiei m nsadous

czm filoasofli logik umiejtn, obejmuj)|c zarazem teory pozaanUk

8. Otyanleiiie tennindw: emplryezny, dowladcEalny,
eksperymentalny* Posikujc si tn jak i wyej (str. 61) terminem jQo»ifia

empiryeenaf mamy sobie za obowiipek nlijanir, dla czesro n1o podajoiny tego temiinn

nr spohzry.*'mu. do*' i-7>,'sto iijwanem: filosofia dowiadczalna, psychologia doimadczalM

i t. p. nr '/ \vvr;/ fJimmadrzaluij ma w naszym jHzyku naukowym /,na^/onio (i«nif»f^7'^

ani^fli w vi:i/. ntipirin ziiij \ iiio"' hyr z naley- '^<'i-(»iria n_vty rylko w niiej^' <^ \v\ri-

zii rk''jni>/iiiiDlaliii/. 'ronnin np. jysyi-holog-ia dowiwkzuliia ozii;ic/;i psyrholoyi fkj<j<^-

riihuntulii, upartii na doicin/lrzcniach. eksperfpnennrh , roliiuiiy* h sztucznie przez Iada^

cza, podobnie jak fizyka dowiadczalna, w ntnicy od koietycznej. W tom znacteniu

nie mona mówi o filozofii eksperymeiitamj czyli doiwiadatalnii^^ t j* o filozofii, rozwi-

zigccj swe zagadnienia przy pomocy ektpertfmcnUwy dokmadczm. Termin za em^r^fa.

rmpifyczny jwt dal^o rozleglejszy; nie oznacza on tylko bada ekspfrifMenUdnff^ eboe

i'b nic wycza, lecz o^ejmuje zanizom wszelkie badania, opmtc na ohserwoeyi fiiktya*

nych danych. zaró\nio zjawisk fizycznych, uprzodnuotowionyeh, jak i psychi<-znych. ci-

le poiiiiiiotowych. W wielu bowiem wypadkach nauka nie moe roiic dn^^wiib 7ni

ekspetMiM litów, t. j. -^ ifiodzielnie-i •<ztu<znie wpywa na przebieg zjawisk, lecz i»i.'raiit-

c/y <i musi ohaerwauj zjawisk w tym stanie, w jakim je nam natura przedstawia.

W tem znaczeniu wyraz empirya moe )y<- wprawdzie spolszczonym pr/ez wyjdz doi-

iciadczenie^ — mówimy np. o doHwiad^zeniu ;^'cbwem, wowntzneni, psychicznem i t p.

Ale jn liczba mnoga tego wyrazu, np. dowiadczenia naukowe- oywa si zazwyczaj

w znaesEeniu ekspert/meniów; pizyroiotnik za dowiadczalny nie dopuszcza ju szerszego

znaczonia jak wyraz t^cuperymenUdny, Chcc tedy zachowa w naszej naukowej tonnmo*

logii ci^j^ ronir^ midzy wyrazami emiriryczny i ektperymrnUdny spolszczy raons

tylko ten ostatni przez wyraz doiciadczalnyy podczas gdy pierwsi zatrzyma naley

w obccm brzmieniu.

3. Filozofia filozofii.

Trzeci moment, wykazujcy znaczenie wBtpu do filozofii, pole-

ga, jak to widzielimy wyej (str. 4o), na tem, e w zwizku z «i-

eyldopedy nauk i azkól Ahzoficznyek^ stanowi waciw filozo/i fikmfii.

Zdatiio to wymaga bliszego objanienia, a w szczególnoci okrelenia

wzaji iiiiu-^u do siebie stosunku tyeh dwócli nauk filozoficznych.

W t\nn ('('In ju tutaj kilkoma uwagami przy/^otowawezemi wyprze-

dzi musiniy joiiiejs/c hudaiiin nad tym jirzedmiotem.

Nazwa eneifklopedtfi porhodzi z gnckirh wyrazów: lv xu>tX(;> raiOia

albo eYX'ix>aoc irai^siof i oznacza powszeeiine nauczanie^ t. j. obejmu-

jce (ay zakres danej nauki, jej cakowit tre (orbis doctri-

nae
,
szczegóowo gazie. laN. Wodek w przytoczonem wyaej

str. 2()i dziele, str. 7 w^zywsi. \% w9ty8tkwnie)no8c\. W tem znacie*

niu encyklopedya filozofii ma za przedmiot ca wiedz filozoficzn.

Okrelenie za blisze treci tej wiedzy zaley naturalnie od pogldu..:

na filozofi w ogóle.

Niezalenie od takiego pogldu na filozofi w ogóle, który laoijy

by tylko wynikiem krytycznego rozbioru zasadniczych poj 0^9
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zofii. ju tu zaznaczy moemy. /<• filo/.oJia rozpada sio na dwie

ti^ównc (•z<^( i: jedna :a8adnivza^ fnurhiinentulnit, drupja szczenóhwn, spe-

oialna. PitTwsza l>ada zasady, principia Hlozotii. t. j. ogólne

i iiogldy. ktorc \\t li(»dz w skad wszelkich bada filozoficznyeh

i wywieraj wpyw stanowczy na charakter i kierunek tych bada.
Dniga za czó zajmuje si ju badaniem pojedynczyeh, szczegóo-

wych przedmiotów, wpadajeyeli w zakres filozofii. Obecnie zastana-

wiamy si tylko uad czci pierwsz, zasadnicz.

Do zasadniczych nauk filozofii zaliczy naley:

i) Filozt^ /Uotofii, obejmujc: a) rozbiór zasadniczych poj
0 filozofii ezyli wstp do filozofii^ i h) rozbiór szczegóowych zada
filozofii oraz typowych prób ich rozwizania, uwydatniaj^eych si
w pojedynczych naukach i szkoach filozoficznych, czyU mcykhpedy
WMk i szkó nlozoficzmich;

"2 Teoru poznania czyli lof/ilc, t. j. roz)i<)r podiniotowych dzia-

a, zasa<l i sr<Hlk('>\v prawidowego j)oznaiua rzeczy:

3i Metafizi/ke czyli rnzhi*'*!' zasadniczych |K>i«; o hycie. istnieniu

realnem. jako przedmiocie wszelkiego w ogóh? poznania, wic i Hlozotii

-od ta |JL6T^ xbL ^t>oixd, to, co nastpuje po fizyce .

Dla wyjanienia znaczenia wstpu do filozofii w tej grupie za-

sadniczych nauk filozofii wypo\^'iemy tu kilka dalszych uwag.

Powyszy podzia zasadniczej czci filozofii wypywa z natural-

nego pochodu bada filozoficznych. Przystpujc do filozofii, naley
najprzód wiedzie, czem jest lub chce by filozofia w ogólnym roz-

woju ycia umysowego (wstp do filozofii), jakie obejnnije zadania

szczegóowe i czego dotd dokonano w celu rozwizania tych zada
encyklopedya nauk i szkó filozoficznych i. a nastpnie, przekonawszy
si. e filozofia jest krytycznem ]^()znaniein ])rawdy. naley si zaj
zaniwuo rozbiorem |)odmiotowycli zasarl |)(>/iiania teorya poznania/,

oraz rozbiorem piZedniiotowv( li zasad bytu metafizyka'.

Tego nastpstwa trzymaj si te w grnncie rzeczy wszyscy fi-

lozolowie. chocia wielu z nich zastpuje krytyczne l)adania wstpu
do filozofii pobienemi uwagami o filozofii w ogóle, jej zadaniach

1 stanie obecnym.

Co si tyczy stosunku pomidzy wstj)em do filozofii i encyklo-

pedy nauk i szkó filozoficznych w zakresie wspólnej caoci, nazy-
wanej przez nas /Uotofi JitotoJi, to przedewszystkiem zauway musi-

my, e druga z tych nauk jest dalszym cigiem pierwszej i uzupenia

j Bzczegóowem rozwiniciem jej treci. Jeeli bowiem wstp do fi-

lozofii ma za przedmiot zasadnicze pojcia o filozofii (§ 1), to ency-

klopedya nauk i szkó filozoficznych wykazuje szc z" - . owo: jakie za-

gadmenia zawarte s w tych pojciach i jak jc rozwizywano w do-

,
-1
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tychcza«owym rozwoju filozofii. W tern znaczeniu^ encyklopodya

zofii zawiera w sobie gównie dane z huioryi filozofii. Nie moi
bowiem mówi o p >)• dynczych naukach filozoficznych, nie przeds

wiajc cho w zarysie ich historycznc^jo rozwoju: a pogld, cho en-

cyklopedyczny, ua .szkoJy filuzuliczuf. jakn na typowo próby rozwi-

zania '/np:Hdid(' Hloz(»lii. nui ju ua wskio cliarakter hislorycziiv.

Z tc^a. w ynika. c cncykln|H dya nauk i szkól hluzoticznych jest wa-
ciwie hisforyfi filozofii w tormie skoncentrowanej, zastosownn do po-

trzeb samodzielnej pracy nad rozwizaniem zagadnie tilozoiii w przy-

szoci, t. j. obejmuje to wszystko, o czem mówilimy wyej (§ 2,1,1,

podnoszc znaczenie historyi filozofii dla bada filozoticznych.

Bliszy zwizek tak pojtej encyklopcdyi filozofii ze wstpem
do filozofii wynika z zasadniczych czynników, wchodzcych w skad

filozofii jako nauki.

W kadem jestestwie ywem, rozwijajcem si, rozróniamy,

dwie strony: toeumtrzn i zeumirznti; pierwsza stanowi jego j(Khiolit|

istot^ druga odnosi si do j»^go widzialnych i dotykalnych objawów,

do zjawisk: pierwsza zawiera w sobie nierozd/ichia treJr jestestwa,

druga daje ]iozna jego form, wynikaj< z ruzwoju. ze stopniowego

n>/ui zkowania, dit^croncyu* v i treci; pierwsz !iazywaiay /.az\\ \f zaj

dn^:q. drug za ctalem, organizacy danego jestestwa. ^Wyjanienie

uywanych tu pi'i''«' istota i zjawisko zol), niej § 5i.

Te dwie strony rozróni moemy równie i w kadej naiui

wic i w filozofii, i ona yje i rozwija sic za ]porednictwem

niczkowania i uformowania swej pierwotnej treci. Jej istota wewn-
trzna, odpowiadajca duszy jestestwa ywego, uwydatnia si
w caym szeregu objawów zewntrznych, stanowicych art
filozofii, niby jej eialo.

Otó w^p do filozofii ma za przedmiot ow stron wcwntnmi|j

filozofii, jej istot, dusz, podczas gdy encyklopedpa nauk i sMl
fieznych daje nam pozna jej zewntrzn organizacy, niejako jej rii

Stosunek tych dwóch nauk. odpowiada tedy w zupenoci stosunkowi.

i:iki zachodzi pomiedzr nauk o duszy i nauk o ciele. Wstp jest

UH jako j'siirliologi filuiofiii encykl«)i>edya za jest jej anatomi i fiijfo-

loni Wsrp Iuda ducha wszelkiej tilozntii. wnika w wewntrzne^

luotywa jej rozwoju, okrela jej zwizek z reszt objawów ycia nniy-^

sowego. Encyklopedya zdA rozpatruje organizacy filozofii. Zajmu-
,

jc si okreleniem i klasyfikacy szczegóowych zagadnie filozofii w rt'»-
j

nych jej naukach, przedstawia nam niejako jej skad anatomiczny, i wy- \

kazujc jak dotd w rónych szkoach filozoficznych starano si w sposób
\

typowy rozwiza owe zagadnienia, wnika w mkcyo fiizyologiczne tak
^

filozofii w ogóle, jak i pojedynczych jej organów, czyli naukjtdjH
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W t€*n spo^^l) 1)1 >io o nanki. ra/.<iii w/itM''. daj P'^j*^''i«'' ^ < alk<'-

witem yciu tilozotii: a jUozojia filozojii, obejmujc obi* tr nauki, na

wzór ogóhiej nauki o yciu, hiologiij jednoczcej w sobir^ uanktj o y-
ciowych objawach duszy i ciaa, doprowadza filozofi do iK?lnej tamo'^

wUdsy^ do jasnego zrozumienia swej istoty, zada i rodków, a tern

samem do naukowej dojrzaoci w samodziclnem rozwoju .swych si

ywotnych i w stopniowem rozwizaniu swych trudnych zada.

Powysze uwagi o znaczeniu wstpu do filozofii w ogóbijrm roz-

woju bada filozoficznych s potwierdzeniem pogldów naszych na jej

komeczn potrzeb- i na jej stanowisko w systemacie nauk filozoficznych.

1 Filozofia lllozolli KOppena I Trentowsk lego. Nazwy tej

uy, o ilp wiem. pi> r iz pit rwszj- Fa. KOPPBN, zwolennik filozofii .lacohicao. krytyk

Sheliinga i Hoirla w boziiniPiinii' wytlrtnom dzieku: Phitosojihir der J'hiUisi)i>hU- 1K4(>.

Ksika oprótz wstefii. olu jniiijo trzy ro/d/iay: 1. Filozof: jostto ni/^nur warun-

ków p>yi bolojr('zny» li fird/.olowiinifi. Oijrd pojt^rioirti rt>zl»iór poj>M' tizyty.tiyt h, an-

tn>polofrirznyri. loi:izny< li I iiH-tafizycy-nu h. Wtuonki. Taosc ni«' (Kipowiada fytii-

'wi z powodu lekkiego traktowania poruszany < li kw«'>tyj i braku risoM-i, Wiara ilo-

zoficzaa w dachu Jaeobiegfo stanowi podstaw«^> pogh^dw autora. ^ Fih>zojm jifoznjH

wHiodzt tako w skad sysitemata Trintowsrusoo pod nasw pctrozojii. Mówi on o niej

V traecim tomie Fantemu (»tr. 830 i nast.). Wedug ningo Ktanowi ona os^tatni rzw*

Rloz<ifit jej zakoczenie, i dla tego odrónia on j od tcw//iu do jilozojii. który, jak to

^ i !zi»'!ismy wyej (r^tr. 2')), w jego systiMiiario nosi nazw nwnciioloijii. U wzajemnjmi

<lo sieiit' stosunku tycli nauk i o pogadzi' Trentowskiei:( na nie. daj
i»«»j'.'«

ie na-^tpu-

jHi-e zdania: ..lako wsz^-tkil' utnifjjfno-^i-i i ii-niki w filozofii /liniilnjn ostatf -zin" grunt,

tak U't i 1ilo/oi;i >ania irrnntu takit L-o jiotr/ohu je ki^ry powinien l>y<- dz\vi</aj;\<'yn

wiat jt-j Atla^fta. .I«'»*li je-f ilo/,4>Ua dla ka/.drj uniiej«;tnos<-i i nauki. t«t musi Ityr

take filozofia filozofii. Ta dopieio moe l>y ostatnim I'antet>uu otarz»'m . ..Numeno-

k>ga jest zaiste ugruntowanietn fnozofii. ale i-zr ona sjior/.dza starazent filozofi fi'lozofiif

ftaia jest alfii, lecz cxy sarazero take omeg! Nie! odrzekam. To jetlynie mty (h

l3o»ffii, pozjskijcy dla niej grant, pierwiastek i nurtelny Ahsolnt. osadzajcy j na

t»an«*end€nta]nori. wyróniono) zarówno od empirycznoic:i i spokulaeyjnoci. jak od

tiiin>veniienralno8<*i czezej i urojonej, a w teologii panujcej, lub na trans, i iulentalnos( i,

>prdwiiia,'ej jdro wszeclii.stnienia i piasfuj;\(«'j wszerj rzec/y wistos«' \ „'l'a filozofia filo-

zofii zowie sit; n« nui-iscu tein pctrozofia z pnwtt.hr /c stan<»wi jwfrnrn srienfiarunt In?)

likntr, na kt/rej tilo/.otia -toi. to ofiaruj*- kamicn )i/ii<h'i'ri. ttiiizi«' khn-z do ;iii liios

'"^ystkicb, lub tak zwany. < U\is .Sanrti l'rri. {•etru/.oli.t ta sadzi sic tedy jako tilozoiii

rozdzia ostatni i przydatkmyy, tudzie jako nuinouologii przeciwlryiu^c. Numenilogia
jert, i tak rzek, jeden, a petrozofia drugi w^o stropie niebios tkwicy ftak Bobj. na
ktrjin zawieszoo nKttje filomifli lacaeb.'' Co do samej rzeczy, tnulno zrozumie dla

'^-'o 'frentowski tak bezwzgli^dnie przeciwstawia sobie w«itp do filozofii i filozofi filo-

Zfii. a .>Z-zot'ólniej dla czego t ostatni uwzgl<;dtiia diplero na komm ^^vego systematu.

fceli ona Jest kamieniem w. gicnyni filozofii, to ehyba powinna bye fundamentem.
» nie zakocze ir^n -y-Tctnani filozofii.

2. Logika i metafizyka. Filozofia filozofii \vyj iniaj!\c i-^tf^r^' i zadania

ilozofii. oraz droijp ilo ii li rozwia/^mia. jest waciwie tylko ji inkn pm -ot^w nv<-7 do

swuodziulnyci widan filozofiziiycli. Badania te za. w cz*,'&ci zasadniczej tiiozotii oitejmuj
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k^ik i »ietfityk^. Bliese okralmio i luasadnienie tych nauk z osobna, a wie i naa-

nicie nieporozumie i upncodzo szczogólnioj co do metafizyki, jost zadaniem encjiclop^

dyi nauk filozoficznych. W ninioji^zyiu wstpie do filozofii bdziemy raioli aposobiUMr

dotkni^fia tej kwosfyi pr/y roz1)ior/.e stosunku filozofii do poznania w o^óle. a w szt-z*-

gólnc^'*! do innyeb nauk. ( >dsyainy tedy czytelnika w tym w/irlfMlTite <hy ptf?;iTiy< h p<^

nifj \v\ janieli. W/\vi:^/lvU jednak z powyszym pogldem na stron wewut^lrin i zew-

ngtizjii^ wszystkiego, co yje, na istot- i zjawiska, tre i form, dusz i riao. ju tutaj

zaznaczy moemy, e analofriczny stosunek zachodzi i pomidzy temi czciami filozofii

zasadnictzj. Logika, jako tcorya poznania^ bada Ataron wewt^lrzn poznania, proce<T

ontyKbwe podmiotu. doprowadziVe do poznania pnwdy; metafizyka za rozpatruje og61*

ny przfdmiot poznania, którym jent byt, istniejcy niezalonio od podmiot-n, zewntn
ni«'|/o. Moemy tedy i tutij przez anaIojri}\ powiodziet-, e logika stanowi niejako p-j\-

• holoji^i^ filozofii zasadniczej, metafizyka za jest niejako jej nnatomi i fizydogi. Myl
logiczna, podmiotowa, idea i l>rt metafizyczny, przedmiotowy, realny >tanowi; w i-rooie

srom,' wewn';^tr/n!i i z^^wupirzn;).. tre i fonis*:. ilns/f; i fiao owego powszerbne(o istnie-

nia, ycia, do kt"ic'j(> < /Iow iok swoj niy>l;i i liytmi. sw dusz i <'i;lem naley.

Umys, jako czynnik wewntrzny, podtiiiiitowy, i ztut/tiy. jako czynnik ztiwn«;trzny,

przedmiotowy s niejako organami, przy którycb jomocy dwie te «trony powszecbn^

istnienia docbodz do naszej wiedzy . Zjav\iska zmysowe, ili&mcjoe si z zewntiz

umysowi, s punktem wyjcia dla wszelkiej metafizyki, jako kiytycanc^fo rozbiorn ni-

(izycb pojó o byc^e przedmiotowym; podczas gdy lo^a ma za punkt wyjcia samowie*

dz umysow, dochodzc do poj^ia praw mylenia i warunków istotnego pomanit

rzecz}'. Nadajc p(»j« iu logicznemu pyatra charakter przedmiotowy. meta.fizyc2ny. wszel-

ka nauka, wif^f^ 5 fi!o/ofi;i, dy do otK/ukania prawa, a wic treci Jn/pcznej i w .swiwie

'/f»wntrznym, przedstawiajcym s\c / ]iii rws'/ei'o zmysowego wejrzenia jako h\i fizycz-

ny, materyalny. po/bawifiny logit /ncj praw iillow o« i. W ten sposóh, nie tylko metafizy-

ka, jako nauka o hyrie w ogólnoci. 1««< /. i fizyka, w szerokieni pojciu t<jgo .sowa, jciio

nauka o przyrodzie zmysowej ('^'jt.<; = przyroda, natura) nie zadawala si zewn*^trzn.

faktycznie dan zjawiskowoci wiata, lecz, majc na oku prawa t^' ayawiskowod, sta*

ra si wnikn w jej jednolit istot wewntrzn i na tej podstawie, przy pomo<7 iate"

firracyi, syntezy, jednoczy w naukowon pojda to, co w ycin codziennem i w poior«

noj rzeczywistoci przedstawia si czowiekowi dualistycznie. jako dwa odosobnione i nie-

zalene od siebie czynniki powszechnego istnienia. Szczegóowe rozwinicie tych rzutóv

podane Ity. li\ tno^^o tvlkn w odpowiednicrn opracowaniu zarówno io^i, jak metafizy-

ki. Zol*. jHllliik i w ninii'i-zctii (I/JcIm ri/.j I,:;

3. Ency klopedya nauk i szkó ilozoncznyeh. Jako skon-
centrowana listorya liiozolii. /egóowe usprawiedliwienie powyszego

pogldu na historyczne zadania encyklopedyi filozofii, mogoby znale miejsce tylki>

w wykadzie tej nanki. Tu zaawazymy, e encjklopedya mmk filozoficzn5*cb nie zna-

laza dotd odpowiedniego opracowania ze stanowiska historycznego. Podane w przegl-

dzie literatury dziea z tego zakresu (§ l,s,i.t) mj pizewaznie charakter teoreycaay

i uwzgldniaj history filozofii tylko okolicznociowo i sporadycznie. Za to do encyklo-

pedyi 8zk6i filozoficznych, traktowanej ze stanowiska histoiycznego, zaliczy mona dzie-

a: Fl^oei-a. MftNHAin WrsTFLBANDA. Hekoitikr A. SturMPFM.A. pr/ywicdzlonc w t^mre

przetrl.dzie literatuw, nadto dzicn hi-torvi'7Ttc .Taneta i Knai kha, wspoiuni.itie w przy-

pisku do 2.1. Ale w>/ANikio dziel.i u-uwaj znown na plm dalsizy Imlania teora.

tyczne. wpadaj«e w zakres naukowo poj,'tej encyklopedyi szkó filozoficznych.
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ni. Podzia wstpu do filozofii.

§ 3.

Pogld na szczegóowe zadania nauki wstpnej

do filozofii.

Okrebiiwszy wstp do filozoiii, jako rozbiór ki-ytyczny

zasadniczych poj o filozoiii (§ 1), mtiBiiuy dalej oznaczy:
jaka waciwie tre naley do zakresu tych i>oj zasadni-

czych o filozotii i jakie szczegóowe zadania obejmuje ich

rozbiór krytyczny.

Pogld krytyczny na filozofi w ogóle wymaga bli-

szego rozpatrzenia nastpujcych zasadniczych w tym
wzgldz ie kwestyj

:

I j Czem jest lilozolia?

2j W jakim stosunku znajduje si filozofia do reszty

objawów ycia umysowego?
3) Jak powinna by metoda bada Hhjzoti( /.nycli ?

4) Jakie waciwoci przedstawia umys, powit^ ajacy

di samodzielnej pracy nad rozwizaniem zada filozofii?

Ztd wynika podzia nauki wstpnej do filozofii na
nastpujce gówne rozdziay:

I. Isioa filozofii

ii. Stosunek fUosofii do reszty objawów ycia umysowego*

in. Metoda filojsofiL

IV. Rozbiór umj^sht filozoficznego.

l^iei wszy rozdzia daje odpowied na pytanie: c/em
jest filozofia? drugi wykazuje znaczenie filozofii w ogól-

nym rozwoju ycia umysowego i jej zwizek z tym rozwo-

jem: trzeci przedstawia warunki prawidowego postpu ba-

dian tilozoticznyci, wyiiikaji|Cj z natiuy tycli Ijada; czwar-

ty, nareszcie, ma za [)rzedmiot warunki takiego prawido-

wego postpu bada filozoficznych, zawise od uzdolnienia,

rozwoju i wyksztacenia umysu filozoficznego.
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62 § 3. PODZIA WSTPU DO FILOZOFII.

W ten s])(>s('>l) ]-()zl)i()r j>u\vvszyc'h kwestyj doprowadza

nas do jasnego pojcia istoty tilozolii, oraz warunków pm-

widowego postpu jej bada» zgodnie z t istot.

1« Tre rocdvi«la pierwszeg^o nauki wstpnej do filoiofii.

Rozbiór kwestyi: czom jest lozoa,'^ t. j. rozbiór isoti^ /iiv:ofii

obrjirmjp cay szoro^ szezególowyth ])rzo(lmiotów badania. Najprz<>(l

naley ni^ zaj cisem okrelenUm filozofii i w tym celu rozpatrze

krytycznie zarówno nazw jak i przedmiot filozofii, t. j. zarówno do-

sowne okrelenie filozofii, jak i dotychczasowe realne, czyli rzeczowa

jej okrelenia, bdce historycznym punktem wyjcia dla samodzielnych

bada nad istot filozofii (§ 2,1 ). Samodzielne te badania musz na-

stpnie micó za ]>rzedmiot cechy znamienne czyli aharaktrt/atwzne filo-

zofii, t. j. te rysy, które nadaj filozofii znac^zenie odrbnego objawu

ycia uniy.sowep;o, któremi sit^ ona odrónia od wszelkich iuiiych

wspórzdnych objawów. Blisze zas wyjanienie tych rysów charak-

terystycznych filozofii wymaca nan-szcic i< h porÓK ii tnht /. < t rlKuui.

waciwenn itnirm. wspórzdnym z filozotia nldawom ycia nniYsIdWc-

go. a zatem innym naukom. nazyAvanym zazwyczaj dla odrónienia o<l

filozofii naukami s|)ecyalnemi. Pierwszy tedy rozdzia, w natm-alii^^iu

pochód'/ i « l)ada nad danym przedmiotem, rozpada si na nastpuj-

ce poddziay :

I. Okrelenie filozofii,

n. Cechy znamienne filozofii.

nr. Porównanie cech znamiennych filozofii z cechami nauk

specyalnych.

Dotychczasowe opracowanie treci pierwszegro rozdziau.
Podana powy/ej lituratiini (•^/czoijólniej w jir/v piskach do i} I-go i w przyplskii Jo

j 2.t. » zawiiTa w ^ohie hofrato n;\t«'rvaly do hstorvc7no-kryyf,zno£<:o wyjanifnia kwe-

^{y\: i'Z«Mii jfst tlin/dH I I*rzyri'iii j.Minnk 7,a)i\v';i/\ r Ti.ilc/y, p \vipk^zo<<- aiit<ip'iw zaj-

muj*' si\' waciwie tylku pi(rws«\ z iiodunych tu kwc.Niyj, t. j. nkr> sl, /lit-m tilozufii. Itez

NZc/cguloNYey;o rozbioru cech znutnirnuych liluzofii i ich porównania / rysami nauk ?»po-

cyulnycii. Tu i owdsie natumlnte i ta kwestya zwraca na siebie awag^ autorów. fOtt^

gólnioj, gdj chodsi o odniaDienio tak iswaDej spekulacji filozoficznej od nauk emirjrei'

nycb, o czain bdziemy mieli sposolmoe mówir osotmo przy roahionco stosunlni filoiofti

do n;uik ])r/,yiodnic-/yci. Ale rónica za»dnic2a pomidzy filozofi i ogóem nauk^
cyalnych nie zostaa dotd naleycie wyjanion, a wskutek tego wymaga bdzie f*zcl^

gólncj Htaiannoc pizy wykadzie treci niniej$)zego rozdziau.

2 Tre drugiego rozdziau.

Jako jeden z objawów ycia umysowego, filozofia czy si^ jak

najcilej z reszty objawów togo ^cia. Jrj i.stota. pocztek i rozwój)



§ 3,2, PODZIA WSTPU DO fILUZOPil* 63

mof^ by wszechstronnir' ws iasiiioiit' jody^nic w zwizku z ()<j;ólnyin

rozwojem ycia umysowego. Tylko niajty ua oku ten zwii|zek, mo-
na wykaza: w jaki spos('>b filozofia, wskutek og()lii»»oro proicsii ró-
tUGzkowauia objawów ycia umysowego, wyrónia sit^ stopniowo od

reszty objawów i przyswoia sobie pewne cechy odrbne, jej tylko

waciwe. Ztd wynika potrzeba zastanowienia sii^ w ogóle nad sto-

tuMem fiozoi do reszty objawów ycia umyglomgo. Badanie tego sto-

sonku rozpocz naley pogldem oyófnym na typowa objawy ycia nmy^

-owego, (ii^zyczem, biorc za punkt wyjcia wewnt^ti zmi jedno tyoli

objawów, okae si^ konioczuem przedstawienie ich szczegóowej cha-

laktorwstyki i klas% likac vi.

Wszystkie objawy no(',bie^O rozwoju ycia uiiiysln\v'r«ro daju si^

>l)r()\vadzi <lo tv7j'(-\\ >:as;uliiir/\ ( li, jakinni ^n. : i tifóiu-zosr uiiiysbi.

nu-ydatniajca sit^ gitjwuie w poezyi i sztuce. 2^ badanie naukowe czy-

li nawJfca, i wreszcie 3j zyde praktyczne^ z dnoci do dobrobytu

« rozlicznycli jego formach, jako dobrob\t niati ryalny, spoeczny
i duchowy. Wskutek tego naleyte wyjanienie istoty filozofii i jej

znaczenia w ogólnym rozwoju umysowym czowieka wymaga rozbio-

ru stosunku, zachodzcego pomidzy filozofi i temi typowemi obja-

wami ycia umysowego. Tre zatem drugiego rozdziau obejmuje

nastpujce poddziay:

I. Pogld ogólny na objawy ycia umysowego,
n. Filozofia i twórczo.
in. Filozofia i nauka.

IV. Filuzulia i ycic praktyczne.

Dolyehezasowe opracowanie treci drugiego rozdziau.
Zamczylimy ju w p<ipnitidiuni pr/yi>isku. e dotj^d prz.y s/.czi'i:"'t«iw«!i « haiaktcr\st.vi!0

AloouHii zwhicono gównie awag<^ na joj stosanek do nauk einpiryo/nynh. Wynika to

t pnewanie roalntycza^ i nawet naturalistycznego nai^trojli wspóczesnej myli. To
r^ zarówno w podanej dotd litoratnize, jak i w caym szeregru piac, o kti»rych mowa

i^onioj w odpowiednich miejsrarh mniejsz<''L'o dzioa. kwcstya tak zwanej itanhh

n')ki lilozofii. wszczta praez pozytywizm Oomtea (zob. wyrj >tr. I), znalaza (U*^*-

r'>/.lec** i wyf/erpnj!vt'. fhoi' nie zawsze bezstronne i pr/rtlniiotowe opiarowaiiie. Od-

liun:i liriTHriir.i i>oil;i ii;irii f^'dy sposobno do krytyfzneiio rozdorii tej kwcstyi.

1'uwijiu ti w zwizku z ti\ kwesty naukowosri filozofii rozpatrywano dot^id sto-

Minek tiluzotii do f'córczmci. Jest to nowa, wielce eiekawa kwcstya, podjtu przez zwo-

louików nowo-kantyzmii, z Fr. A. Langem na czoo (zob. wyej str. 55). Vrzy joj

rozbiorze kierowano si«; jednak pntewaiue skeptyi-znym po'_'l:ideirt na twórcze porywy

,peexji mylowej**, zamiast mji} si rozbiorom dodatnicli czynników twórczoci tak w na*

nee w ogulo, jak i w szczególnoci ^w filozofii. Do tog[o. jak zobairzymyf niofr suy
Zk punkt wyjcia W8ka7/)w^ki. znajdujce si zarówno w pracach niektóiych w.spóczo9nycli

p*!yoholoeów, jak i w dzieach Platona, KLvnta. .S«'UKLUSOa, Libelta, Fkoh.schammkka

i iniych <zob. midzy innemi dziea tyoi mylicieli podane ju wyej w przogldiiie lite-

Ltocoe
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ratiuy § tti ). W kadym nucie nowo-kantjnn przyczyni si wielce do wjjMek
stofiimkii filozofii do twórczoci

Za to kwestja oyC>lnrgo jKH/l«ht na ohjfiuy ycia wnysloweyo, a mianowicie >z :-'

g^ólowa charakterystyka i kl;i>yfikacya tych objawów, nio znala/l i dotd naloylego ot^-

robicnia, ndpowiadajrpjrn pfitr/eboin nauki wstpnej do tilo/ofii. K\vt >ty»* t traktowan->

dot:\il i>rawio wvliv/.iii(' /. punktu widzenia teoretycznej psyrliul«ii:ii. In-/, odpuwiuduie^o

uw/gli;dnienia yriowejjfo rozwoju tych objawów ze stanowiska it h ij\«/Duci z dnocia-

mi umysu na polu filozofii. Na t stron«»* naley tedy zwróci wi^ksz baczno.

Kareszcie, co do stosnnktt filozofii do ycia praktyrsmyn, to w dotychczasowy! h

badaniach nad t kweaty ograniczaDO si przowanie rozbiorom stosunku filozofii do re-

ligfii, t j. do objawów, majcych na oka dobrobyt duchowy czowieka. Dnod do do-

brobytu matcryalnegfo uwzgfl»^'dniono w])rawdzie w zakre^iie ittyliaryzma. o czeni mówi-

my w odpowiodniem miejscu, ale przy tern nie badano zwizku filozofii 7. temi dnoi ii-

mi. l'odobnic nie rozpatrywnnn w ostatnich izasarli gruntowniej znii Tionia filozofii Jia

rozwojM spoeczestw. ( til w y jsi i;! nti wiat piknej ]>r;«'y .1. (nj t ( ninvsKiEuo iiul.

\vy/A'j str. litTatum pow s/n (uki lilu/oiu nie posi;ula wydatiii(^js/«*) rt»/.prawy w f.vni

pr/.edmiocie. A jednak. <'zy iiioua wyjani naley»;ie istot filozoiii, wykaza«- wszwli-

stroDoie: czem ona jest w rozwojn omysowym czowielui, nie mówic szczegóowo o m^-

droiH yciowtj^ tak dle poczonej z prawdziw filozofi? Oto szerokie pole do po-

szukwaUf uzupeniajcych dotychczasowe opiacowanie treci tego rozdziau.

3. TreiS rozdziau trzeciego.

K\v<-stvn metodff luulu filozofi<'ZTiv<'i .stanowi koiiiei zna cze
skadow rozbioni zasalniczycli pojt^e o ilo/oii. Monaby w|ra\v.lzii'

zapyta: vzy traktowanie ti*j kw*'s(yi w naucr wst]>nfj do tilozotii

jest potrzebnem wobec hgiki^ która, jak widzielimy 2,a u jt^st cz-

ci filozofii zasadniczej i za jmiiji* si w tak zwanej metudoloffii roz-

biorem metod poznania i ich zastosowaniem do rc)nyi nauk? To

te na pocztku niniejszego rozdziau przedewszystkiem usprawiedli-

wió naley traktowanie kwestyi metody filozofii w nauce wstpnej do

filozofii i wyjani bliej rónic, zachodzc pomidzy t nauk i lo>

gik j)rzy rozbiorze tej kwestyi.

Nie W3'przcdzajc dalszych w tym wzgldzie roztrzsaA, zazna-

czymy ju tutaj, e ogólna nietodolo- a nank. nie bpierajta sij na

])0przrdnic"h badaniacli o istocie filozotii, nic luozc dae dokadnej o<i-

|)()\vi» ( Izi nu pytanie: rzy tilozotia wynia«ja (Mlrrhni
j

metody, ozy te

pu.siikowae siti wimia rodktinii nr< 'Tudulo^icznrnii reszty nankV Po-

dobnie ni«' moe si(^ zajuu wykazaniem sz(ze«;óowyeh czynników nt< -

tody filozotii. wypywajcyeli z jej istoty, oraz ocenia znaczenia tyeii

czynników w jnawidowym postpie bada filozoficznych. To wszyst-

ko s kwestye. które wyczerpujco i krytycznie traktowane by mog
tylko w zwizkn z lozbiorem zasadniczych poj o filozofii. !• j

istoty,

stosunku do innych objawów ycia umysowego i t. p., t. j. wanie
tylko w zakresie nauki wstpnej do filozofii.

^ J
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Zaznaczone kwestye ogólne znajd najodpowiedniejsze uwz^ld-
liiiiiie w ustpie: o metodzie filozofii w ooóle, podczas gdy rozbiór ska-

dowych ezymuków metody filuzotii wyimio^a bdzie osobnych pod-

dziaów. Do takich zas skadowy<-h czyiiiiik«'»\v wsz-lkiej nn-tody na-

ukowej uahv.H. z jednej strony: analiza^ rozbiór biidimcgo w danej

nauce przedmiotu, czyli jego róniczkowanie. difV'rencyacya. z drugiej

^atizOf i^ednoeuni szczegóowych wyników badania, w moliwie jed-

nottym pogldzie na dany przedmiot, t. j. cakowanie, int-gracya

owych wjników. Mówic tedy o metodzie iiiozotii. naley cile okre-

li zastosowanie zarówno anatitif^ jak i $ynUxy do jej bada. Z po-

wyneego wjnoika, e tre niniejszego rozdziau obejmuje nastpujce
poddziay:

L O metodzie filozofii w ogóle,

n. Analiza, jako czynnik metodologiczny filozofii.

ni. Synteza, jako czynnik metodologiczny filozofii.

Dotychczasowe opracowanie treci rozdziau trzeciego.
CkJ (isasów HhiiLA i v'umtf a i'mh. str. \' i 14). pr/wlstawiajryfi il\v:i p; z^-iwlco^lc po-

na inetuU** bada lilo/.oti(«nvi;b. kwestya ta nic* znalaza Uoiad ilo-i sputytilnfL^o

opnuowania. Nie mona wprawdzie zaprzeczyr, e dzi<;ki szzogóliiitj Loyta- iMili,a

(w^d. 1-sz© 1843), metodologia nsnkowa pod nazw logiki nauk uczynia wielkie post>

pjr; wiadcz o tem nowsze prace % zakresu li^riki Baina, Duhamela, Jbtonsa, I^rbbr-

WUA, LdARDA, SiflWABTA, WuNDTA I inn^cb. Alo sse wszy-stkich tycb autorw jfiden

tylko WuNDT rozpatruje speeyalnie metod fliozolii, empir^n i dyalektyczn, lei^

teloe czyni to tylko w najut:"Inicjjszyi li z;iry.sat'b. Resscta za autor«'»w mówi jedynie

o metodzie nauk specyalnyrh. do któryi h /:iliczaj wprawdzie p») \vi<;ksz(<j » zt;ri zarów-

no naiik' o durbtj, i)«y<"holoirij\. j;ik i imukr o '!pop<-/f'<T\vi(.'. socyolojri:\. / drtiL''if .i stro-

ny ita/.iiH./y. \vpniw(]/,if wypada, e ju Kant )^tr. I J' >ulitelnym rozhioreni pro«<'>:ów

poznawczych uni>»ii, przy(rzyui si wiel«'0 tlu wyjanienia za.sadni(;zy('h «zyuników kry-

tycyzmu tilozuficzne^^o. Pomimo to j(Hinak ani sam Kant, ani zwolennicy nowo-kantyzmu

(str. M), nia rozpatruj Hzczegótowo metody filozofii, a mianowicie, nie zwracj nale}**

t/ei awagi na znaczenie histoiyi w badaiiiat;h filozoficznych (§*^i).
,
Tymczasem filozofia

jest objawem tak chaiakteiystycznym I odrbnym wród naukowycb dnod umysu
iodzkiego. e wszedistronny i dolcadny rozbiór metody jej bada jest koiiiorznyni wa-

runkiem prawidowep^o ich rozwoju. Zaniedbanie za spei-yalnych po-zukiwa nad
trrti pr7.dmiot«<m byo wa-inie sktitkifm wyrufrowania kwesty! ni(>tody tilo/otii / za-

kri'iii samodzielnej nauki \v-;t«'pn«'j do tilozofii i traktowania jej wyczni** w zwizku
bdz i£ oguin teor3' poznania, bd z ogólna metod«doe-i nauk. ( )koli( znt»5f ta do-

wodzi najlepiej koniecznej potrzeby powi»jcenia metodzie tiluiiufu speoyalnogo rozdziau

we Wdtijpie do flloKobi, t. j. w zwizku i na podstawie krytycznego rezlMom zajtadni*

t^d poj o filossofli.

4. TreM rosdziala czwartego,

Z pierwszego wejrzenia mogoby si wydawa, e rotbidr umysu
fhzf^iemego stanowi tylko okolicznociowy dodatek do rozbioru zasad-

itrav«^ W«t«F 4« tloi«li. 5
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niczyeli poj o filozofii, a nie integraln cz jego. Zdanie takie

wiadczyo b\- jednak o bardzo powierzchownym pogldzie tak na

kwpsty. juk i w og(')|p na filozofi. Filozofia nie jest jak istot

odTwaii. istniejc iiiczalcnic od umysu lilozoticznego. t. j. od umy- i

siu. za jiim pitfico si i« •/wizaniem zagadnie iluzotii. pracujcego nad ;

niu, (iin/ut iijui I go. Li ulubienie poj odei^anyeli ji*.st wprawdzie obja-
'

wcm i1m-.( jiuwszichnym, ale pomimo to krytycznie bynajmniej nie

uzasadnionym i nadto daje powó(i <lo wichi nieporozimiien i zbocze

z prostej drugi |)raw«iy. Do jakicb to np. naduy doprowadza cz-
|

sto uosobienie abstrakcyjnego poj^ia nauki! Nauka tego dowiodia,"

y,nauka tego wymaga," „kto si^ nie zgadza z tent hib owem zdaniem. ^

uziian<*m przez nauk* jest zacofa( in,'' i t. d. i t. d. oto trazesa.
^

które, 8zczeg(Vluiej u nas, wanie dla braku naukowego wyksztacenia.
'

najczci(\i sysze si daj, a które ze stanowiska faktycznej, koo-
'

kretiiej piawdy sprowadzaj si do zdania: „ten lub ów ttcAmy dowo-

dzi Inb \v\maga tego lub owego i znalaz w tym wzgldzie tych lub

owych zwolenników, albo te tych lub owych przeciwników". NatAa

nie jest rzH-zywi.st jnk l)ogini lub królowa, jakim prawodawc.

kti'>rennt si naley bezwzgldne posuszestwo. ( )na j«*st j)(»i)n<s!ii

tylku zl>n;reni mniej lui) wi<-ej uzasadninn vch pogludctw . zda, tcuiyj

\vvg<t<zonycli przez n')nyi li uczonych, którzy znowu nie maj adne-

go piMWii domaga si od innych uczonych lub w og<')U* od hidzi my-

sleyeh pi )suszei'ist w:i. ln> wiary na sowo. Przeciwnie, kady uczo-

ny, a nawet i nie uczony, ma prawo otlstpi od panujcych i uajpo-

w»ze( liniej uznanych zda — nawet od zdania, e soAce wschodzi

i zachodzi Kopernik >,
-- pod warunkiem jedynie, aby udowodni nie-

pi^uwd zda zaprzeczanych, a prawd swoich. Ca tedy nauk sta-

nowi jedynie^ pogldy i zdania uczonych, odpowiednio uzasadnione,

dajce si udowodmn ze wzgldu na swoj prawd lub nieprawd.

Wszystko zaley tu od waciwego uzdolnienia i przygotowania

umysów do wygoszenia uzasadnionych poglilów i zda. Niezale-

nie od tdkieli umysów nie ma adnej nauki. Podobnie i filozofia iat-

hii je tylko o tyle. o ile istnieje i,m(/s filozoficzni/. Nie mona uiuwi

o lilozoHi Ze stiinowiska prawd\ k<inkn'tnej. nie zu iarnjc uwagi na

natur*; innysin. wydajcego Hlozuii. i nn waruid-ii jego rozwoju.

\\'-^/y>tK<». ( O powied/iM' moemy o lilozofii na porlstnwie t<-nretyczue-

go i historyi zno-krytyeznego l>:id;inia jej istoty, znajduje swoje osta-

teczne w\ jiisnienie dopiero przez roziiiór czynników, uzdoImajcych

iimys d > iilozotówania. Bez wyjanienia tytth czymiików. pojcia na-

sze o lilozofii i>oz(».stay by w sferze abstrakt yjnej i nie dayby ai

naleycie s]M)ytkowae w praktyce yciowej, nie przyczyniyby si do

jej prawitUowcgo pr>>(tpu w kit^runku rozwizania zada filozofii 1^

«
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tedy rozbiór umysu filozoficznej stanowi konieczn cz^s sldadowti

naoki wstpnej do filozofii.

Bozbiór ten, z natury rzeczy, traktowa winien zarówno o uzdol^

niemu umysu filozoficznego, jak o jego rozwoju i wykozialcmiu. Wy-
janienie tych inoment()w nie wymaga szerszych wywodów.

Pnedewszystkiem nie trudno zrozumie, e jak wszelkie czynno-

ci, majce na cehi rozwizanie pewnych okrelonych zada, tak i fi-

lofsofia wymaga szczegóbiego utdolaimia umysu. Stanowi ono pierw-

ssy warunek samodziehiej pracy nad filozofi, t. j. filozofowania. Od
jasnego pogldu na psychologiczne czynniki tego uzdolnienia, zaleiy

blisze okrelenie jego prawidowej dziaalnoci, oraz wiadome wdi o-

enie si lunysu w ow prac myli, która wydaje liloz<»!i. To uz-

dolnienie filozoficzna jeditustkowego ninysu jest jednak ohjnwfni o«2;ól-

nie ludzkictj^o iizdnlnifiiia i uczy sii^ jak najcilej 7. rozwojem /»?-«f^>-

r(f£ini^m tilrz in. wi^c naleycie zroziuniaocm by moe tylko w zwi-
zku z -pogldein na ten rozwój historyczny filuzofii. Nakoni»M- j>niwi-

(ilowa praca umysu filozoficznego nad rozwizaniem zada filozofii

uskutecznia si^ jedynie dziki odpowiedniemu wyksztaceniu, które po-

winno by wszechstronnie zastosowanem do tych zada filozofii. Tyl-

i£0 odpowiednie wyksztacenie obdarza umys wiadomociami niezbd-

nemi do pracy nad filozofi i nadaje najwyszym nawet zdolnociom

dziefaio i wpraw do owych procesów umysowych, którym filozofia

swe istnienie i swój rozwój zawdzicza.

Z tych pobienych uwag przekonywamy si o potrzebie obrobie-

nia treci niniejszego rozdziau w nasttypujcych poddziaach:

I. Uzdolnienie lunysu filozoficznego.

II. Rozwój liistoryezny umysu filozoficznego.

m. WyksztUriceau' uniysu filozoficznego.

Dotychczasowe opracowanie treci czwartego rozdziau.
'•gólne naukowu dano do opracowania zaznaczonych pr/.<'driii()tu\v rozd/.ialu (./.wartci:!)

iawif»raj w xohk»: psyclinloLna. historya tilozoHi i pCHlai,'Oi:ika. Tiei wsza nuiwi o ri'>ny< h

> iulnij<< i;i< li i dnosi iarli uiny-.u w ofjólo, wii; ohrjnmjp /frnz»»fti w^^ystkit* t<* czyn-

niki y«;ia umysoweg^o, kt«,»r' s-it; \vyraaji\ w i(Z(hlnicniu jtku>>jH ziu in. i)riip^a traktuj»*

• stupniowjm rozwoju filozofii w ogfóle, wi,'c zawiera w sobie zaraztnn dane (!<• puj^l^dii

aa n»»o^' Mstonjczny umysu jHozojkzneyo. Trzei^ia wreoziio mUiera zagady wychowa-

ak i wjkastaeeDift umyatii, wic dotyka i zasad wyks/tanenia zarówno o^>liie^, jak

i ftpcrjraliio-naakowego, bdcych podstaw wyksztacenia filozoficznog^o.

Pomimo postpu powyszych nauk w nowszyi li (7.a^a(h. nic skorzystano jednak

Jwtd naleycie z psychologicznych, historycznych i peda»oj.'i( znych danych w celu przed-

•^tawionia dokadnego otra^n M'/flolni<'!iia, rozwoju i wyksztacenia utiij/sK jiluz/icziuyo.

Sie hnk wprawdzie w rt'iny< li (l/.ichi< l), jak to w swojcui niicj^. u zoliac/ymy. licztiycli

ryi<tw, zaznaczajcych lub ow .stront.- uzdulnii^uia i nastroju iiuiyslowc^^u m^slit ida.
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filoKofa. Podobnie nie brak pogldów na rozwój bistoryrzny fllosofti i na waranki wy-

kfiztricenia filozofiesnego. Ale )»«aej charakterysiyki imytAu filosK^camcgo, odpowiida-

jcej wymaganiom wspóczesnej kultaty mtelaktoalnaj, do^d nie posiadauj. Kie wj-

•/juh Aono jej nawet oJpowieduiego miejs(» w raoks/.tacio bada filowflcziiycb, - wic

t^^ nio luoua liyu traktowai- tego pr/e<lniiutu inaczej, jak tylko sporadycznie i aforr-

rtyrznic. Tyni('/(i-cni ^tanowi on naturalne mt\kri\<^]on'w i zamknicie krytj^znPG-o rwi-

liioru zaNadnic/i l puj<,'t: u filozofii. s\ ntctyi zn«' skupienie wszelkich totftycziiytb

i liistoryczno-krytycznych pogldów na tilozoti. ru.>Uiraniy si»; tedy wedug si n&szycb

u uzupenienie tego braku w niniej8Z}in w^t^pie do filozofii, o ile na to nmj tego

dziea pozwol.



Rozdzia pierwszy.

ISTOTA FILOZOFII.

I. Okrelenie iilozulii.

§ 4.

Nazwa i przedmiot filozofii

Wyraz filozo/ia dosownie oznacza nuio mdroci. Zgo-

dnie z tern dosownem i zarazem pierwotnem okreleniem,

filozofia pocztkowo obejmowaa ca wiedz czowieka,

skupiaa w sobie wszelkie usiowania umysu ludzkif^go

nad poznaniem i wyjanieniem objawów bytu. Gdy atoli

z czasem zakres wiedzy znacznie si rozszerza, zastoso-

wano i do niej zasad podziau pracy, a wtedy z filozofii,

jako z ogcUiiLgo ])nia wiedzy ludzkiej, powyrastay nauki

szczegóowe, zwane specyalnemi i wyodibniay si coraz

bardziej,jako samodzielne konary i gazie wiedzy. Z tern

WBzystkiem jednak filozofia jednoczya w sobie zawsze za-

sadniczo ca w^iedzp ludzk i pozostawaa cznikien^ po-

midzy rozstrzeionemi naukami s)>(m yaluemi. l^rzyswoiw-

szy za sobie równie charakter oddzielnej nauki, zaja
si badaniem owych ogólnych zasad wiedzy, nad któremi

si nie zastanawiaj nauki specyalne, jako zajte badaniem
pewnych szczegóowych przedmiotów wiedzy.

Do takich ogólnych zasad wiedzy ludzkiej nale:
1) Zasady umysiiomy czyli podmiotowe (subjektjfwne). S

to zasady wiedzy, wynikajce z natury umysu, jako pod-

miotu wszelkich procesów poznania rzeczy.
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70 § 4. OKBEGNIB FILOZOFII.

2) Zasady rMecMwe, bytowe, czyli prtedmiotaue (objek^

ne), t. j. zasady wiedzy, dotyczce bytu i jego objawów.

jal<(> rzeczy, przez imiysl ludzki poznawanej, jako przed-

miotu poznania.

Poniewa jednak badanie tych ogólnych zasad czy
si cile z pogldem na szczegóowe przedmioty wiedbsj

i ma na oku ich zrozumienie i wyjanienie, przeto w skad

bada nad ogulnemi zasadami wiedzy wchodzi koniecznie:

3j Wyjanienie szczegóowych przedmiotów wiedzy

z punktu widzenia jej ogólnych zasad.

Z powyszego wynika, e hlozofia, jako oddzielna na-

uka, vv rónicy od innych nauk, ma za przedmiot:

1) badanie podmiotowych czynnoci czyli procesów

umysowych, doprowadzajcych do wiedzy, t. j. czynnoci

poznania rzeczy:

2) badanie przechniotowych zasad bytu, o ile to jest

moliwem przy pomocy procesów podmiotowych umysu,

w ogóle przy pomocy jego zdolnoci poznawczych;
B) wyjanienie szczegóowych przedmiotów poznania,

t. j. szczeguuwyci objawów bytu, z punktu widzenia ogól-

nych zasad wiedzy.

W ten sposób wytwarza si nastpujce okrelenie fi-

lozofii: filozofia jest nauk^ badajc ogólm Msa^ wted/nf, pod'

miotowe i przedmiotowe^ w celu wyjanienia szczefióoim/ch objawom

byh* ss punktu widzenia ttfch zasad ogólnych, o ile to jest mokwem
prjty zdonodack pOBnawceyck tmy9i» budMego.

1. Okrelenie dosowne filoiofii.

OkreiUnie do^aume filozofii ma na celu wyjani tutstr filozofii

Nazwa ta pochodzi z greckiego wyrazu: <p(Xoc, co znaczy mUaimk.

i so^ta. co znaczy mdro, wic ^t^ódcr^ » mi^ifnk mdradei^ •^1X000919

= mioSc mdroiei, Jiiz HoUBR i Hbsiod u3'A\'aj wyrazu ocr^ioi i Oz*

iiarzaj\ ])rzy je^o pomocy wszelk wiedzy i iimiojtno. nawet na

polu zrc znoci praktycznoj. np. rzi iiiios. W historyi za-i Herodota,

najstarsz gu <lzu'|upi.^arza greckiego um. 4< »s i-. przed Chr. *. napotj-

kamy po raz pierwbzy wyraz fiUZoj. Pouliodzenie tego wyrazu Hero-
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Hot wv[>i'owatlza ud kr«)la l!fl\ j^kic^o Krcznsa. kt<'>i*\' iin;( i);i/.\v;n-

kolona filozofem |)nni<nva podróowa po rónych krajacli w ci In ich

h]i7.<7j'<X.o poznania. Pomimo to, mówic o siedmiu nujstarszytdi mtjdr-

cacii greckich. Herodot nazywa ich jcszc/.c ]>o|>rostu mdrcami czyli

M^ittami (oo^iotad, a nic mionikami mdroci /Uo:o/ami.

Cygb&on i DiooKNEs Laebcydsz, pisarz grecki trziK-icio wickii

iiftszej ezy, opowiadaj iime podania co do pocztku wynizu filozofa

wedug któiycb twórc tego wyrazu miat by Pitaoobas z Sumosu

y w VI-tym wieku przed Chr,». Jako motyw, który skoni! Pita-

gorasa nazywa siebie nie tndrcem, lecz tylko mionikiem mdroci,
Dyogcnes Ladrcynsz ])0(hiji« to {)rze8wiadczenie. e iu<{dn/fH jt^st tylko

Bófr. czowiek za ni<' jest nii^drym. lecz miuje tylko ma/hos. Ten
^am atoli mot>^v |rzy u\rm wyrazu /iozof J*i,atox |>rzypi>ujc nic

Pitagorasowi, lecz Sokratesowi, i zdaje si. e mia wik>/ shisznos.

anieli rycoron i ni'>^r,.i,,.s Laercyusz. poniewa w szkole IMra^oriisa

przez dugi czas pozosta w uyciu wyraz "J^jzia. mdro, dla f)/na-

<zenia poszukiwa, majcych na celu poznanie i*zeczy. podczas ;;dy

uczniowie i nastpcy Sokratesa, jak Kssenotont, Platon. Arystoteles

J inni posikuj si w tym wzgldzie po wikszej czci wyrazem

Platon i Arystoteles nadaj ju' temu wyi-azowi znaczenie

cile okrelone, techniczne. Pomimo to nie odróniaj oni jesz<*ze

fiozcfii, jako nauki o zasadniczych podstawach wiedzy i bytu, od rf'>«zty

naukf lecz oznaczaj tym wyrazem wszelkie w ogóle dociekania

naukowe.

Zreszt zaznaczy naley, e i w nowszych czasach napotykamy

podobne utosamienie terminu jilozo/ii z nauka w ogóle, szcz« g<'dniej

w Anglii. Tnk np. Newton wyoy zasady fizyki maremat v« ziiej we
wvpomnianein JU str. 11 dziele pf>d tytuh*m: l^hUosophiiic natur<Uis

principia nmthematica lO^T. A Hzvk nniri''l'^l<i Nkil Aknoih wydajt-

w r. 1825 pocztki fi:yh%^ które nazywa filozofi przyi'Qdy (MUmenU o/

phiHs or natural pkiloaophif), Hkokl narzeka na to jeszi^ze w roku

i dowodzi, e Anglicy nauki przyrodnicze w ogóle nazywaj
filozo, e wydaj pod nazw czasopism JUozodczm/ch takie pisma,

które zawieraj artykuy z zakresu chemii, ti^chniki. rolniittwa i t. p.,

i ie narzdzia fizykalne, jak np. barometr, naz3rwaj narzdziami fi'

ktafiesnemi i t. p.

Takie jednak utosamienie filozofii z nauk w ogóle stao .si

t czasem niemoliwem wskutek samodziehu-^o rozwoju nauk szczeg*)-

owyeh niezalenie od filozofii i |)o za jej liezpoi-ednim znkresem.
' Jn w staroytnoci, dzitjki hadaniom \KrHrMK[»KSA i Krwi ioksa. od-

j
róniono iiaiiki matematyczne od tiiozolii w ^jcibicUA znaczeniu. Od
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72 § 4,1. OKRBLBMIE D080WNB FILOZOFII.

cza8Ów za Kopernika i Keplera, Galileusza, Hi ygh£ns'a i Nsw-
TON*A wyosobniy si^ astronomia i fizyka z zakresu filozofii. T.av(jisik»

i pEiBSTBT nadali chemii charakter samodziehuej nauki. W pierw-

szej poowie biei%cego wieka Bichat i Jan MCler dali pocztek

samoistnemu naukowemu rozwojowi biologii i fizyologii. Nareszcie,

w najnowszych czasach, badania nad róinemi objawami ycia urny- i

sowego przybray charakter samodzielnych nauk specjalnych. Po-
!

mijajc history, która ju od czasów Herodota zaczynaa si^ wzno- '

i na stanowisko odrbnej nauki, dzisiaj zajmuj ju obok niej takie

stanowisko filologia i jzykoznawstwo, etnogratia i psychologia tizyolo-

giczna. tlziki l>adanioni j^irrwszorzdnych uczouyeh. jak Bokkh, Bopp

i Max Miller, Lazaels i Stkinthal, Webek, FECH.NEit, Wundt
i wielu innych.

Wskutek takiego rozwoju nauk specjalnych niezalenie od filo-

zofii, doszo nawet do teg^, c w ostatnich czasach filozofi niekiedy

poprostu przeciwstawiano nauce i broniono zdania, e filozofia i nau-

ka, to dwa róne zupenie objawy ycia umysowego, e filozofia wca-

le nauk nie jest. Pogld ten rozchodzi si naturalnie ju zupenie

z dosownem znaczeniem filozofii, jako mioci mdroci, bo mio-
mdroci ezy si z dnoci do poznania prawdy, a poznanie praw-

dy moliwem jest jedynie na podstawie naukowego badania rzeczy,

wic tylko przy pomocy nauki. Zreszt |)ogld powyszy odnosi si

ju do rzeczowego okrelenia filozofii i bdzie te wskutek tego przed-

miotem naszych dalszych roztrzsali.

1. Literatura, dotyczca okrelenia filozofii w ogóle,

a w szczególnoci dosownego. (Hówne dano w tym wzglodzie zebra

ju Kk. I kberwro, Grundriss der Gesduehe der PhUoaophie. Wyd. 7-mc 1886, T. 1,

§ 1. Zob. t« W. WiMDBBAND, OtidwkU der PkUotophie § 1.

W nMSBej Uteratune: Daisbkbbro. Dti^e Jllotq/ii prmna. T. I, 1 i nast Tr-

szTSKi, Zasady kryiyiki. T. i, 106 i nast. Morawski, FtUmfiOf str. 17 i nast Paw-

licki, O podstawia JUoa^i, str. 2 i nast, ona w HUioiyi greckiej filozofii, T. I, 46 i na-r.

Skórskt, Fihzii/ia. str. 87 i nast. < Jabryei>iki. Czem jUnzoJia jrs. str, V,i i nast. (Ty-

tuy pra<% wyinionionych ju w przegldzie liieratury str. 10 i naat, podawane s w duó-

ceniu i boz roku).

Her«^i»ot. llisii.rUinim lihri iwirm. VA. F. Palm. 1K-?U. l.ib. I. '29 i nast. IV. Uó.

CiCKKo, Tubculanue disjmationes. Lib V, 3. Cyceron opowiada tutaj, e Pi-

TAOOBAS W rozmowie z królem fliuskim IjeoncyiiBzem nazwa siebie fihiofem, dodajc,

e t nazw oznacza ych ludzi, którzyd do mdroci wycznie z mitoeci kn Biq,

o reszt za w ycin, o honory, bogactwa i t. p. nie dbj.
I)iO(.-KNE» La£btius. De mtis, dogmatis et apophieg^natibm darorum pMetBfhi'

rum libri decem. Ed. Co»ot. 1866. We w f. pio do tego dziea Diogenes La^rcynsa

objania Tina^^zonif wymru filnznfin. a w Ylll-cj ksidze, npisujnc /y<io PiTAfiORAs^ na-

znacza, e by on piurwszym, który oy tego wyrazu w zaznaczonym powy} (jwb. tu
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5tr. 71) ZDMieiiiu. Dio*gfnes La"rcyusz powouje sin u* tym wigh^/.w is wiade-
rtwo Heraklidesa Pontyjskiego, ucznia Platona, który jednak, wedujr wszelkiego praw-

dnpodobie.''tu ;i. pr/ypi^ujf* tylko Pitafrorasowi tn, co w AjKtlogii Platona Sokrates mó-

wi o sobie, a uiianowii ic, e nic nio wir i e ludryiii nazwat' mona jodynie samego

lioga. Zob. ApdiHfia ^'lati^na (^p. IX p. 23. Porównaj to Fedrma p. 278, oraz

O pogldach PATOHA i Arystotbbba na iloBoilii 2ob. w iiast«;pnym nndsiale:

Co do nloisaiiuenia filoulii z nank pntei Anglików lob. ponisj (§ 6,,i, pn^pisek)

podziw nauk wecUug Aenotba, orBS'HBGBL. Encyldop$die der phUost^iachr,, IT/ssm*

fchnflen. Werke. T. VI. 13. Yorlesui^en iiber die GeschicMe der Philosophie. Werke,
T. XIII. 72 i na.st. Odpowiod w imieniu Anglików na uwagi Hegla daje Hkhhkrt
•Spencer. Firft principleji ^ Znakomity myliciel anL^if-l-^ki wykazuje tu, e
przeciw Ifjjych pogldów Nipmc<iw i Anglików na filo7^fi nalf/N dojsc do sj^ntt^-tycz-

nego okrelenia jej LstotnycU zada. Szczegóy pod tym wzgldem zob. niej w roz-

datle o rMeetowydi oftreileniadk J3oeqfii,

2. Liiteratura odnonie do wydslelanla si nauk specyal-
nych a lilOBOflL Proces stopniowego wytwoTsenia si^ aamodidelnych nauk spo-

cyabjcfa na pierwotnym grancie ftlowsfti pnedstawij szczególniej nastpajce prace:

niTTER, GtschicMt der PhUosophie. T. 1, 1836. -tr. 150 i nast. Whkwell» Hhiory
i>f the inductitr nóenccM IKM, wyd. :-cie 1857. 'J\ Ill-ci ks. 1-sza. Historya irreckiej

lozofii i fizyki. Draper. History of fhr iutellecual dn^Hopuient of Kio-opr 1HH"2.

i'TOkad polski .1. Karowu-za, wyd. -l-uu- iR;?, F 1'ai'ii.i.ox. His, >,,< di' la phibh-

^pkie modern duna ftes rupport^i arec U- defd(ijiprni< )if ihn M ieucrn dt hi iKtiure. 2 to-

my 1876. W. WiNDfciLBANb, GcJtchiche der jwwcrm Philosophie iw ihrem Zummmcn-
Uny mit der aUgnneinm (Miur und den beeonderen Wmenechaflen. T. I 1878. T. 11

1880. Eco. LMvEy Uioire de la pkUotcphie et dee eetencte 1879. Kwesty t nwzgl-

dniz lównie wspomniana jn wyej (Btr. 40) historya nowszej filozofii H. Falckbnberoa.

Bogate matfiryay w tej kwostyi zawieraj w ^obie take takie bistorye -iii f yal-

nych nauk jak : E. DttHUlfOt Kritische Geschiche der Mechanik wyd. :J-ie 1H87. Max
Marie. Hintoirr des sriericrft mahemaiques et phisiqnes. 10 tomóu ISSH. 11 kl-

LER. Grsrhirhfr der Phystk lHg4. Mkybb, Otechkhte der Chemie lbi?i> i inno, oraz dzie-

ia z zakresui ogólnej bistoryi kultury.

2. Pogld liibtor^czoy ua rzeczowe okrelenie filozofii.

Okrelenie dosowne filozofii musi bjó koniecznie uzapetnionem

przez okrelenie rzeczmoe czyli rettlne^ nie ograniezajco si objanie-

Biem znaczenia wyrazu fiUnofia, lecz dajce odpowied na pytania:

ftemJeH filozo/ia w istocie, w rzeczywistoci?

Wyoone w ]ardgrafit' str. 70i okrelenie filozofii, jest okrele-

niem rzcczowcni. Wypywa oiiu z cae^^o dotycu-zasowego rozwoju

filozofii i zaznacza te zasadnicze jej czynniki, które wcliodzi^ w skad

Wszelkiego rodznjn bada filozoficznych, bez \vz<j;lp<iu na runo>c zdaii

my«?linpli przy bardziej szczegóowym pogldzie ua przedmiot i za-

dania filozofiL
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Own ró7i(»s<' zdun hvhi p^ównyin itowodcm lirziiyi h narzekau

na chwiejny charakter tilozotii jako naiiUi i im brak staych, powszech-

nie uznanych zasad w badaniiu li tilozoficzuych. o czcni mówilimy ju

wyej (§ M, przy])iseki. Przy pomocy atoli dziejów filozofii nie tni-

dno wykaza, e myl filozoficzna miaa zawsze na oku cele. zazna-

czone w podanem okrelemu filozofii, t. j. dya zawsze do samodziel-

nego wyjanienia zarówno swojej wasnej dziaalnoci, t. j. umyso-

wych czynników wiedzy i poznania, jak i przedmiotu swojej dziaal-

nocit t. j. otaczaji|cego nas bytu i jego objawów. Przekonywaj

0 tem najrozliczniejsze okrelenia filozofii, wygoszone w rónych cza-

sach przez pierwszorzdnych myUcieli. Okrelenia te, pomimo swej

rónorodnoci i nawet czciowej sprzecznoci, nzupeniaj si wza-

jemnie i razem wzite doprowadzaj do penego pojcia przedmiota

1 zada filozofii. W celu udowd.lnKMua prawdy tego zdania, przed-

stawimy tu najwydatniejsze w dziejach filozofii okrelenia jej przed-

miotu i zada.

Pitagoras 'VI-ty wiek pr/fd Thr. i i inni najstarsi mdrcy ^rre-

cyi a do Sokratesa uznawali filozofi za badanie przyrody, dce
do poznania prawdy dla prawdy, w poczuciu jej doniosoci i potrze-

by dla umysu ludzkiego.

Sokrates to okrelenie filozofii uzupeni wymaganiem zerodko-'*'

wania bada filozoficznych przedewszystkiem na poznaniu samego 8ie>

bie (Yyd»&i siot^tóy). Rozpatrujc w skutek tego czynnoci umysowe po-

znania rzeczy, doszed do rozrónienia w wiecie czynników niestayd,

zmiennych, szczegóowych od czynników staych i ogólnych, i dowo-
dzi, c przedmiotem nauki, filozofii powinno by poznanie tych ostat^^j

nich czynników. m
W tym duchu Platon okrcsh filozofia pojiroHtu jako nauk 1

o staem i nicznmnrni. Nazywajc jednak ( z\ nniki stae i nieznnni-

ne hvtu ideami, Platon nada filozofii charakter nauki o czynikaeii

nadzmy*«owyr'li. transcendentnlnych wiata, nauki O ideach, idtoUtgii

ipd lOsa = |>ojcie ogólne i /.oyoc = nauka).

Arystotebs odrónia ju filozofi w cisem znaczeniu tegO;^

sowa, któr nazywa filozofi pienrsz^ czyli zasadnicz (icpórf} fpiXo<3o-

fptfit = póniejsza fMtafigjfka) od filozofii w ogóle, któr utosamiai
z nauk. Ow pierwsz filozofi nazywa on nauk o pierwszych »-
sadach (msr^tLi} T^y icpotfoy ^ip^cóy), ale czy z ni jeszcze ci^y

reg specyahiych poszykiwa naukowych. f
Wród innych okrele filozofii, wygaszanych przez staroyt-

nych Greków, zasuguj jeszcze na uwagt^ pogldy tak zwanej szkoy
stoickiej

f
zaoonej w lll-im wieku przed Chr. przez Zenona, rumz

szkoy Er-iKUUA {lim, 270 r. przed Chr.;. Obie te szkoy uwzgl^(,liU£K
,
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l\ gluwnic kv\« s'typ moralne rzyli rlotyfzre praktyctnej dziaalnoci
czowieka. Stoicy okrelali filozofi, jako dno do cnoty, a Epikur,

jako dno do dobrobytu. Pomimo to zarówno zaoyciele, jak

i zwolennicy tych szkó zajmowali si zai^azem i roztrzsaniem umy-
sowych i przedmiotowych zasad poznania i wyprowadzali swoje po-
gldy yciowe z tych zasad, jak o tem wiadczy podzia filozofii, przy-

jty przez te szkoy: na lo^k^ nauk mylenia, fitpk^ nauk przyrody,

i «^if, nauk cnoty.

Z powyszego okazuje si, e chocia Grecy nie odróniali jesz-

cze dokadnie filozofii od innych nauk. pomimo to filozofi pojmowali

jako nauk o zasadach poznania i na niej opierali swoje pogldy na

wiat i czowieka, oraz ua jego imiysowi i \ ( idw dziaalno.
W tym te duchu Rzymianie, za przykadem Cycerona, okrelali

filozofi jako nauk o zasadach rzeczy boskici i ludzkioli.

Pierwsze wieki ery chrzecijaskiej, jako te wieki rednic a do
kora XVI-go stulecia, przedstawiaj nam rozwój filozofii w scis^nn

zA^izku z rozwojem pogldów religijnyeh i pod bezporednim wpy-
wem teologii. Z tem wszystkiem jednak wanie w cigu tych wie-

ków rozwina si coraz wyraniej wiadomo zasadniczej rónicy

pomidzy wiar i wiedz, teologi i filozofi. Najznakomitsi mylicie-

le okresu, np. dw. Tomasz z Akwinu (f 1274 r.), okrelali filozo-

fi jako nauk o najwyszych i ostatecznych przyczynach rzeczy, po-

mawanych przy pomocy przyrodzonego wiata roztimu ludzkiego.

A w takiem okreleniu filozofi, jako poznanie rzec zy oparte na rozu-

mie hdzkim. odróniano wyranie od teologii, która czerpie tre
swoj z wiary i objawienia.

Z XVII-\mi wiekiem rozpoczyna si okres nowej filozofii. A\ nUre-

tym pu( zi^tkowu myslicicK- wznawia j<i okrelenia filozofii, w \ <;la-

^zane przez .Htaroytnych. T tak [)irr\vsz\' z przed«?tawi( idi intwcj fi-

lozofii. Bakon'. idc za Ary.stotelesem. uto.-i:iinia jeszrzf filozotiii /. na-

uk w ogóle, majc za przedmiot poznanie Boga, przyiody i czo-

wieka. Ale Bakon, podobnie jak i myliciel grecki, wydziela ju z za-

kresu ogólnej filozofii, czyli nauki, filazofi ftenMz, która, wedhig

niego ma za przedmiot: 1) pewniki, wspólne wszystkim naukom (t. j.

w^uciwie zasady umpHowe poznania w ogóle) i 2) ogólne zasady

wszechrzeczy, a mianowicie zasady iloci i jakoci zjawisk przyrody,

oraz zasady ich moliwoci i niemoliwoci, bytu i niebytu (t. j. wa-
ciwie zasady prudmU4ow€j m«iatyetn$ poznania).

Karteztttsz równie utosamia filozofi z nauk w ogóle, ale

okrela ja jednak l)liej jako nauk o wszystkiem, co moe by po-

ziiam iii przy pomocy pierwot iiycii przyczyn i za.sad, t. j. [nzy porno-

I cy princypiów.
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W XVTTT-tvm wieku wystpu jo jii ziiponio wyranio na ja

rónica pomidzy lil<»zoti^ a iimemi ntukami. Punktem wyjcia rlojas-,

nego uwiadomienia tej rnuy hy lozbiór proroków nmysowyrl!

poznania. )()Z|inrztv z naleyt <2;niiito\viioci przez takich mylicieli

jak Malebbancos, ockb, Lkibnitz, Bu&keey, Hume, Reid, i imu.

Opierajc si na tym rozbiorze, Kakt diyl do cisego rozró-

ni' nia czynników podmiotowych i przedmiotowych i subjektywnych

i objektywnyoh) poznania i przez to wnikn co raz gbiej w ducha

prawdziwej filozofii, jako nauki opartej na samodzielnych taMdnch

ktyfycii^^ W tym duchu okreli! filozofi w róinicy od innych
||

j

nauk, jako nauk o zwizku wszelkiego poznania z istotnemi celami

rozumu ludzkiego, czyli jako iUoloffi rozumu huUkieffo (od tik€^ s cel

i ss naukaV Przy tern mia na oku rozbiór dowiadczalnego

czyli przedmiotowego materyaii poznania zr stanowiska ostatecznych

zasad rozniim. Matorya ton, jako zaczer|)aTiy zo róde postronny h.

nie z 8anit'n;o loziuan, Kant nazjrwa w ogól*' hi»toryctnt/ni. W f»"U

sposób uwz^ltMlml wyranie zaznaczone przez na^ w jiara^^rafie zasaH-

riieze zadania filozofii, t. j. mzhiór zarówno podmiotowych, jak i przed-

miotowych czynników poznania.
jW wieku biecym filozofia przyja ostatecznie charakter naj-

||
ogólniejszej nauki, nanki uniwersalnej, obejmujcej zasadniczo ca '

wiedz ludzk. W skutek tego, przy bliszem okreleniu swych za-
\

da, filozofia roztrzsaa je z dwóch rónych punktów widzenia^

sprzecznych na pozór ze sob, lecz w istocie uzup^^ajcych si^ wza-

jemnie, poniewa kady z tych punktów widzenia, wynikajc z zasa-

dy podziau pracy, mia za przedmiot jeden z koniecznych czynników

wszelkiej w ogóle wiedzy. W ten sposób jedni wród mylicieli roz-

patrywali gównie czynniki umysowe^ podmiotowe, idealne wiedzy i na

nicli opierali swe i>ofrl^^dy na wiat, podezas gdy drudzy zwracali sw
nwag*^ przed ewszyst kiom na ezynniki rzeczowey pr:edudoUjwe^ realne

i y)rzy icli pomocy dyli do objanienia wiata. Ztd powstay dwa
przi ( iwlepr^e pogldy na istot i z€Miania filozofii, pogld ideaUttycm^

i realistijrznif.

Przefistawicielami pierwszego pogldu byli: Fichtb, Schsino,
Heob i ich liczni zwolennicy w pierwszej poowie biecego wieko*

Fichtb okrela filozofi jako nauk^ naiik • Wissenschafbslehre) i sproi

wadz j w gruncie rzeczy do rozbioru iwiadomoiei^ jurnie która wyv

twarz nauk jako systemat koniecznych czynnoci ducha ludzkiegO|

ScHicnco da od filozofii, aby drog procesu mylowego wyproww^
dzaa bd ])rzyrod z ducha, bd ducha z przyrody i z tego staiMi^

wiska okrela filozofi jako poznanie bytu przy pomocy idej i^WisMo^

schaft des Seienden durch dic Ideen). JIeoel, nareszcie, utosamia
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bfzw/.«;lf^<liii»- inyl i byt, umysowe i rzeczowe ez\Tiiiiki wiedzy i na

tej podiitawie dowodzi, e tilozoria jest wynikiem rozwoju, w skutek

którego dueh powszechny, idea docliodzi do uwiadoiiiietiia so-

bie swej treci, czyli poprostu. e jest nauk o bezwzgldnej idei, b-
dcej zarazem i bytem absolutnym.

W ostatnich czasach zwolennicy idealistycznego pogldu na za>

dania filozofii powracaj znowu do Kanta i utosamiaj filozofi

z krytyk rozumu^ a w szczegóhioci z krytyk jego czynnoci poz-

nawczych. Do nich nale gównie tak zwani nowo-kantyci w Niem-
czech, oraz niektórzy zwolennicy Kanta we Francyi i Anglii, o któ-

rych mówilimy ju wyej ( § 2,2 ).

Powyszym mylicielom, uwzgldniajcym gównie czynniki we-

wntrzne, imiysowe. podmiotowe, idealne filozofii, przeciwstawia sitj

szereg mylicieli. opieraj;u vrh si^ przi wanie na czynnikach /.t wutrz-
uych, zmysowych, prze* imioi owych, i-t-ahiyrli wied/.\ . ( uki -hi ja

til<'Z(ti!t r()Wiue jako nauk najogóhiicjsza. uniwcisuhiii. ale nauka

• t^f-jiiiiije wedug nich jedynie przedmiotowe dane, zacz4'rf)aui* przez

irniysi z zewntrz przy pomocy obserwacyi i dowiadczenia, na pod-

stawie rozbioru szczegóowych zjawisk przyrody, wic i filozofia jako

nanka, wedug tego pogldu, jednoczy w sobie zasadniczo tylko owe
dane przedmiotowe, w rónicy od samodzielnej dziaalnoci rozumu.

Tn nale: we Francyi ojciec tak zwanego pozytjrwizmu Auoust
GoHTK, w Anglii za i Niemczech najznakomitsi wspóczeni filozofo-

wie: HsBBEBT Sfencbb i WiHBK WuNDT, do których przyczaj
si Uczni zwolennicy realistycznego kierunku, {przyjmujcy za podsta-

w swoich pogldów wyniki wspóczesnego [jrzyrodoznawstwa.

Wedug Comte'a filozofia w gruncie rzeczy jest tylko skoncen-

trowanym wykacicin ostatecznych wynik(')w nauk specyalnych. Wsku-
tek tego filo/.olia staje si^ dla niego ])Oj)rostu tylko .^ystiniatyczn

enryklopedyu .szeciu uznanych przez niego nauk, jako to: matematy-
ki, astronomii, fizyki, chemii, biologii i socyologii. Wszelkie samo-

dzielne badania filozofic zne Comte wj^cza z zakresu poytywiznm.
W tyme duchu Spkx( kk. ( liocia nadaje badaniom filozoficznym wi^k-

« samodzielno, okrela filozofi jako nauk^ o najwyszych uogólnie-

luach, t. j. jako zupene uogólnienie wiedzy, w przeciwiestwie do nauk
specyalnych, które nie doprowadzaj do takich zupenych i najwy-
iizych uogólnie. Wijni^t, nareszcie, zaznacza wprawdzie ju, e filo-

zofia posiada zupenie samodzielne zadania, pomimo to okrela j
jednak, jako „nauk ogóln, obejiuujc w jeden, wolny od sprzoczno-

lici systemat, zasoby wiedzy, wykryte przez nauki specyalne.**

Powyszy pogld historyczny na uajgówniejsze okrelenia filo-

zofii, pomimo swej pobienoci, przckoiiywa jednak, e lilozolia obej-

Digitized by Google



78 § 4,2. BZECZOWE OKUKLENIK FlOZOFil

muje szereg zada. h'rvrli /a obrehcm bada nauk s|km yuiiiych.

Zadania te dotycz z jednej strony podstawowych zasad wszelkiego

poznania rzeczy, t. j. nauki; z drugiej strony ogólnych zasad bytu,

jako przedmiotu wiedzy iwiata, przyrody, wszechbytu), i nadto ma-

j za przedmiot wyjanienie obja\vinv bytu ze stanowiska tych sasad

ogóhiych. Temi zadaniami zajmuje si^ wycznie filozofia i dla tego

stanowi one przedmiot jej bada, niezalenie od najwszechstronniej-

szego rozwoju nauk specjalnych. To tei zadania te zaznacza wyra-
nie podane przez nas w paragrafie okrelenie filozofii.

Lrlteratura dotyezoa raeesowego olue61anla filosollt Wj-
klad ssGSOglow}* pogldów mylicieli ns podstawowe suady filoiofii i jej okresltaie

stanowi pnedmiot hiHaryi J&iótoM. Ze wzgldu na poruaaon tii kwesty zaahig^
na ssczególn uwag, próis w^ipomnianyi^h ju na str. 72 Riatoryj JUot^i, «BCSeg61]Ui9

roKpiawa Fr. rKRKRwaoA: Ueber den Begriff der Philnsophie, przetirukowana w dne"

le M. Hh^hi-h a Wrl- und Lehrmamchauung Fr. Urbenteg's 1881), str. 1 i nast.

/u/.iKK^.onf powyej pogldy zo^omitjcli mylicieli na filozofi wyloione aootay

w iui.st^.pujiv .\
i li praoach :

( o do *iTAU0RA8A zul». wyoj str. 72 cytaty z ^'yckhoka i DlouENCiiA La-

EKCVUSZA.

Ptaton, Rt!8puVlkay \\ 22, YI^ 1. 21. Mwi on mit^l/.y innemi: «PiloiolSHnt

mionikami mdroci naley naswa tych, którzy z zamiowaniem oddaj si posnamn

prawdziwej intoty raeczy (p. 480)* — ^Filozotkmi s d, któny pojmig to, co jest sta-

em i niezmieonem (p. - l'rawJ/iwB poznanie bytu (v6i}<3tc) wyzwala si od

wszelkich przypuszcze i zwraca si do za^^ady wszpchrzo«zy i przy jej pomo«y dobi«^

do i< h koca, opicrajnc si i>r7v tom nio na wiailoctwif zmysów. le« z na ideach i w im
>po?t<il> dochodzi nareszcie 'io pujinowanii idoj (p. 511). Bardziej sz-zególowo rozwija

riaton swo pogldy na poznuuu' w o«j:tile i w szozegrólnoci na filozofi w dialogu Tt tfci^.

Arystotkle.^, Metai/hysica. lAh. IV, cap. 1, 2 et 3. W tych trzt^-h ruzdzialaiii

Metafizyki wyoy Arystoteles szczegóowo swojo pogldy tak na nauk w ogóle, jak

i na pizedmiot pierwszj ozyti zasadniczej filozofiL Zaznacza on tntaj midzy inneni,

e istnieje nauka, która bada byt jako byt (to 9v ov), oraz jego wltenoaci {hiTZ^pniwtay

Nauka ta odrónia si od wszystkich nauk sz(*zegóowych (specyalnych). Te bowiem
nie rozpatruj bytu w ogólH, jako bytu. locs kada z nieb wyrónia w nim pewn
czstk i liaila wasnoci tej cz:^«tki jnk to np. cz.iiii nauki nmtcinaty<-/ne. Filozof

zaM. lia'i;vi;\<- hyt w ogtdo, wnika zarazou) w jego zajady, jako tu w zasady wszystkich

inuych nauk.

CiuBRo, JJi- officiis, Lib. II. 2; .Srtpientia autem c^t, ut a vetcril»us philu.sopbls

delinitum mt, rerom dirinarum ot htiroananim, cav8arum(|tte qnibas hae res rontineotaTf

j«dentia.

Co do filozofii redniowiecznej, a mianowicie co do pogldów na filozofi w. Ta^
MASZA Z Akwinu zob. A. StOtKL, (anhichtc dn- PhUoso^.hie des Mittel(Ut4-r T. II,

str. 444 i nast. Zol), w tym • w^i^zie take eo wyej str. 30 i 34 powiedziano s

wodn pra«* 1'awli<kieoo i MoRAW.'KiKoo.

Macon. A' di(;riia>' etc izob. wy«'j >-tr. U>). Lib. 111, 1: i\nvttiUitiii ithiloii^

phiiti f/fiiiKii- nt roiiiiiiii iii^ i'hiii'.ii,ii. I'i«'ru-/;i lilozofi l^akou n<i^j

i>uioiu v'''^i^''^-V- ^ \^^>i^%<o vvuuHtaj4 mliii li.mki jako kuuaiyi jest ona uauk ^^ytit^^
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Boitk hmjch nauk (seientia iinirersalis., qua' sit mater reliqiiarmii); rozpatruje ona

w^la» wasystidm nankom aknama^f i stuiowi wskutek tego ret epUiadim aiiomaium.
S&Ato bida ona 9g6lne wtamiodct samyeh rzeczy sh* wzgldu na icb ilo, tcb |HMlobie«

stwo I hiDic, ich moUwo i niemozliwoft, ich hyt i niebjt i t p. Est autem tn-

4|iii8itio de condiioMbwf a&oeiditm mtum (<|iims (ranscmtleniee dicoro possiimaH).

j'iuco. muUo mmiii, diterm, po«^iibili, impoHAibili : etiani ene et 7k>u enie, attjue ejut-

iijodi. Przytem jednak nie ma za przedmiot oderwanyth poj»;t% w dachu dyaiektjreznyni,

lerz nr/patnaje zazna<*7oiu' -tosunki jako realne w hiMio^fj r/e<zy.

K.AKTKZYUSZ rozwija swoje pogl^Uy na puznaiiie w ojjfóle i na filozofi w pin w-

»/ej cz i swych Zamd filozofii, oraz w n>zprHwie O metodzie i w HoimyHluniach izyl>.

iryej str. 10). Prawdaw Aloiofi utoisamb on stale ae ciem i^ukoirein poznaniem

neof. Posnaoie takie atoli wodog niego, opiera si na pewnyeb niewtpliwych ssa-

sadftrh, czyli princijMach, wyprowadzonjdi i bezporednio jasnych 1 wyraanych idej.

PSoiofia jest wanie takie, na aasadarb oparte, poznanie rzeczy.

Malkbrakcue rozwija swoje JJogldy na filozofi w Ponznkimmirnh md jmitrd
zol). vrypj .tr. 11), szrzog^ólniej w Ks. Il-iej. cit^ri H-oiej. rozdz. (»-fv i Ks. ill-iej. cz. 2.

r<>7l .". i;. ( )pirraja' *<i<; na /.a/iia^-^onyTn rozliior/e zdolno.ci poznawrzy<'h czowieka.

Mileliniiii-lif Jim li(d/.j do wniosku, e „ws/stki«» !u\.sli, wytwar/j»j!v»' w duszy przy

udziale ciau i w zalenoci od nieg^o, s albo hi«;due albo ciumne
" ; umy^^ /nii jest o<rra-

niiwnym i dla tego a wasnych zasobów poana nie moe ani nieskoczoncmci, ani isto-

ty, sni nawet nectywistoci przedmiotów. Za jodj-ny rodek poznanu prawdy uznaje

MftlebnDche hesporodni czno dnsi^ z Dogiem, któiy sam jest prawd. Widziot;

^•/rstko w Bogii ( voir touteti cbosea en Dieu) — oto istotne zadanie filozofii «Hug
ilupruwadza filozofów do poznania rze<-/.y. a niewdzic zni ludzie naaywj t4> poznanie

Datoialnem". W ten spos«'i> filozofia h[< y.\ si tu jak najcilej z poczuciem ndij^ijncm.

LtCKB wyprowndza swój poifld ua fiUizofi /»» ztlinin. nr/w iniffiro w Tmkftnie
> *m]fde ludzkim <zob, wyej sr. 11). e umys |)n/lia wiony jc-~r \\^/rlkiej tt>-., i w lo-

W.ej. W Ks. II. rozdz. 1. 2 te«,'o traktiitu L(rkc pumwnywa dusz z biaiipn /m-

pififfH fuldc jjaper, - wyraenie, które w aciskim przekadzie teL'o traktatu zist-

piouo wyFaenieni tainda rata). Idee umys wytwarza wyi^(>znie pr/.y pomocy (kmwiad-

i^fniOf zewntrznego i wewntrznego, opartego na wraeniach zmysowych i rofiDksyif

1 z wynika, ze wszelkie istotne poznanie rzeczy, wic i wszelka prawdziwa fllozu*

powinny usprawiedliwi tre swcg na podstawie empiryczny, h danych.

W przedmowie do swego Nowego traktatu o umi^Hlc ludzkim, zawierajcej kry-

t\k»' poi^ldów Lokka i/.oli. wyej str. 11 1. Lbibnitz sprowad/a zasadnicza rónic po-

tuinizy swrj teory poznania a teoryj^ Lokka do n'»nicy. jaka za<'liodzi |Hiiiiidzv IMh-

\^>wm i Al y-tutfdesem. „Zmysy, imiwi Leibnitz. chocia s koni»cznemi pizv poznaniu

n> , ui*- ^^ jednak wystaiczajccmi dla penego rozwoju poznania; polajt^ one nam
t)lk<j przykady, t. j. prawdy szczegóowe czyli indywidualne (de,s eKempIcM, e'eHt-ii-dirp

^ rerit«^« partieulieres ou indiTiduelles). Ale adne przykady, potwierdzajce prawd
«8^Ua, bez wzgldu na swoj iloa, nie s wystarczjcemi, aby nada tej prawdzie <:ha*

nkter jMMftzedkfM^' konicatnoia, 7j tego, co byo w pizeszo-ci, nie mona wyprowadza*'

|»!i»ij.*ku. e to .'Uttiio powtórs^y si zawsze* i w pr/y.szoci-. — ,Z tciro za wynika, e
frawdy konieczne opiera si mu.nz na za.sadai h. nie dajcych si udowodni przy po-

itn).-v przykadów sz<*wtróowych. a wit; i nit? przy ptunocy wiadei-tu-a /nty^lów chocia

'•r/. zmysów nie nnelibynjy powodu niylo- <» nich". To dowod/i. we<Hii_' I j ibnifza,

t-i^ifuia samodziflnej i 04lrt»iiej ticsi I w unjy>l»' ludzkim. W jednym ze «.vvuirii listów

kilku >uwa(!h jak najdokailniej okreli .swój stosunek do Lokka. w kwcstyi i>tuie-

wrodzonej treci umysu, mówic* e umys je^t .wrodzonym samemu sobie'*. Wraz
Kl^ldLem podziela on znane zdanie teoryi sensualistycznej: Nihil est in iutel]<H<tu.
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qnod mm fuerit in Mmm, lecs domaga si, aby dodano do mago sowa: niri ip$e mlUk^

eiuB. Z powjr:j2ttgo wynika, see eibiiitz, podobao jak Kartocyoto, okruia lilognfi jft>

ko poKiiame neczy, oparte nie na wiadectwie zmystów, lecz na zasadach rozumu.

Pon^ldy swoje na filozofi Bbrkblry, Htmk i Kbid wyoyli szc7^<^H')uwu w wy-

mienionych powyiej pracach (zob. str. 11 i 12). Prace te, za pr/ykadem I^kka, uy
inuj j^lównie ro7hion»ni poziiawczyrh -zyaiuici umysu i W!<kutek tego stay a
punkt*'iii v'\ ia (11.1 j>ui.H;\iln k t \ tyrzn«!go na pmslmiot i '/adania filozofii.

Bkkkklky wraz / l.ukkt in dowuilzi h pojHrioni ogólnym nie udpowiada adna

rzeczywisto, ale z tego /.ilaiiiii wyprowadzi wniosek, rozdiodz^iy si»' zupenie z emp-

ryzniem i realizmem, siluy.cy przociwsie za podstaw dla .skrajnego ideaUzmu, a mmao-

e wiat zmysowy, jako poj^ue ogólne naszego umysu, nie ma wcale realnt^o

bytu. Realny byt posiada, wedug Berkeley'a, tylko dudi, który wytwarza n^'niiUa'

niejsze idee, a midzy innemt i ide wiata. Ztd pochodzi, e ródem naszej wiedzy,

wic i prawdziwej filozofii, moe by tylko duek i prawidowy rozwój jego cJiyniioMi

lunyHow \ < li.

UiMK, / tyrh siunych msnt\ l.okka. dochodzi znowu do /.nprao.zfnia rniznosa

poznania w o>^i>\i\ wn^t du >krj)t\
«
y/.iim i zadawala su^ pogl;iilanii. uznaii«*jiii \vsiV>d lu-

dzi konwemyuimlnie za prawd*.-. Wedug niego, przy poznaniu rzerzy, a zititiiu i w aio-

zofii. mamy tylko do ezynienia ze aomnkami pomidzy ideami i z /'aktami. Stosunki

pomii^dzy ideami istniejit tylko w nasz3'eh mylach, wi^r st^ zupenie niezalene od tzs>

czywistoci, mj charakter wycznie podmiotowy. Oo za do faktów, to ich poznanie

opiera si na tak zwanem prawie jn-effctifnowoid^ ale prawo to, wedug Homera, jest

wypywem naszego nnwyknienia do pewnego na8t\»pstwa zjawisk, - wic n'>wiiiei uie

moe nas doprowadzi'- do pi)j»M ia raerzywistOM-i, niezalenej od umysu. Tak wir za-

dawala si mu-inty i w zakresie iiiozofii pogldami, które wród danych waruokuw

uchod/f^ y.n prawil/iwf.

leu skcptycyzm Humi^a stara si pra*zwyciyc it;ij>, powouj^t na -woj^

zasad zdroiiryu rozndku czyli zmysu jHfWzedimyo (commou .sensuj. Dziki t«mu iUiir*

sowi zninszeni jestemy, wedug Iteida, uzna Istnienie caego szeregu prawd o(aywi<

stych, bezporednk) niewtpliwych, pewnych same przez si bez wszdkiego dowodu (sdf-

evident truths), a przyjmowanych zawrze i wtodzie przez wszystkich rozsdnych lud^d.

Wynalezieoie i okrel<Miie tych wanie pewników stanowi zadanie pmwdziwej filozofii,

która zatem, wedug Keida. powinna hy filozofi /.lirowego rozsdku.

Kant uzasailnil podane wyc^j (str. 70) okrelenie filozofii gównie w swej Kiy-

tt/rr cTt/s'f(*i/f) rozunnf. t'z. ll-ga. Sauka o metodzie. Osdzial :-ci: Aifhitektonikji '"/}-

-tcw^.i lu/uiiiii i/i>lt. \v\/fj str. 12;. W obec hraku pr/»-ka(lu polskiego n?jwaiii'i-/.''ch

dzie Kanta (JivcHuWifcc przeoy tylko kilka jitsm pomniejszych), przytaczam u-tp

nieco oiwzeruiejszy, wyja^niajcy pogld tego myliciela tak na poznanie w ogóle, jak

i w HZftzególnoci na filozofi.

.,Qdy pomyam, mówi tu Kant. tre poznania, przedmiotowo roztrzsan, wjma
mnsz, e wszelkie poznanie uwaane ze stanowiska podmmtowego jest aJbo histoiyo*

nem albo mcyonalnem.''

«P<)znanie historyczne jest cotfnitut er dath, racyonalne Z!u i4jgniu) rr ]iri)icipiui.

H>-/. wzgldu na pierwiastkowa jhk hodzeuie po/nanif. ']<'<t ono historyczneni dla kadego,

kri j«' |nwif<1a t^ Iko w tym -topniu i o tylp, o ile je zkdind otrzyma. i /\ to za p<w

r«?diiici\vcm liti/.pu.-.redniegu du.swiiulr/.euia. allio opowiadania, czy te za i)oino«.a. n.\n'-?»-

nia (ogólnych wiadomoci). Kto si tedy nauczy jakiego siystcmalu tiiozoliczue^o, up-

systematu Wolffa, choby mia w gowie w.<izystkie zasady, objanienia t dowody, wrtt,

z podziaem tego systematu i choby wszystko na palcach wylic^ potrafi, ponuBW tz

nie posiadaby innego poznania filozofii Wolffa, jeno dokadne historyczne: on wie i
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tjOco to, eo mu dano. Ody jaka definicja okazuje siv wtpliw, nio wie, zkd um
frfi inn. Ksztaci si na obcym ronunie, ale atdolno naladowcza, ni<; jest twórcz;
to wMeajt pomante jego nie ma swego róda w iwmmie, i cliodaz poznanie to ze stano-

wiska pnedmiotowego jest w ssmej rzeczy rozamowem, to jednak podmiotowo jest tylko

bistont-znem. On izecz dobize poj i zapaniieta, t. j. dobr/.e si jej nauczy i stal si
odciskiera g^ipsowyni ywego czowieka. Poznanie rozumowe. Iw^tl.-^ce takieni pr/edniotoWO

if. j. niOL';«''' nt!*" fior/tkown -iWfi rdo tylko we vr]x<nym rozumie czowieka) zasugfu-

je jt«4yuie na t« miano i pot 1 w/.Lrl-^dcin {lodriiiotuw yiii. L'tl> /araprpanpm zostao z ogólnych

2n'Ke rozumu, z któryci wypywa- moe /.arazMu i krytyka, nawet oilrzucenie tn^r-i wyu-

rzonej. t. j. gdy zaczorpauem zostao / zfwa/? (z prkncypi-'»\v}"... „l'oiinauie moe by tedy

iilozsfieznem ze stanowiska pnedmiotowego, a jednak, uwaiane podmiotowo, by history-

cznem, jak to ma miejsce u wikszoci uczniów i u tycb wssi^iatkicb, których umys wyej
aad sakra$ szkoy nie siga i którzy posostj przez ycie cae uczniami...**

..Syi^t^at cal£owitego poznania filozoficznego jest filozofi. Naley j r<»umie
«^ znaczenia przedmiotowem, gdy si ma na myli pierwowzór dla oceny wszelkici prób

filozofowania^ w-7««lkif'h tilozofij podmiotowych, których budowy tak s r/norrtine i zmien-

ne. Z teeo <tarni\vi,vka fibr/otia jfst tylko ide moliwej nauki. kt<ira konkretni'* ni-

gdzie nie i-tiiifjc. do ku'»r«'j j^Jnak ii^-iuj-iny ^t- zbli/y ri'/n<'iiii (in)L'aiiii dopóty, dopóki

hie odnajdziemy eieki, wiodcej do nifj, a zarosuit.tcj hwA>t»Mii /.inysowo»i. i ni«'

adelanjy, w miarv ludzkiej monoci, chybionej dotd kopii zrów^na4- z pierwowzorem.

Dopóld to nie nastpi, nie mona sit; te adnej filozofii nauczy; gdzie bowiem istnieje

ooa, kto j posiada i poczem pozna j mona^ Mona si tylko nauczy fBogofoira,

t j. pr^ pomocy pewnych danych prób mona ksztaci zdolnom'' rozumu w spoytkowsr

nia swyc^ ogólny h /asml. z zastrzeeniem wszake praw rozumu do badania róde
owydi zasad i do ich potwierdzenia lub zarzneenia."

..Do tfgo f7.3«n poj(»cie filozofii po7n«taje zawsze tylko iinjevient Hzknluntt (Srlml-

liegrirtt. to znarzy pojfcicm •«v.;reiiiaru jKr/uania, któremu usiujemy natia<: ZT!a<'Z»«nir n;i-

ukl ni** mji' jt-dnak pr/.y tern na rclu nic innego pn'>rz systcmatyczn<'j j«HliM»>,<;i owej

wiedi£\. a zatem du>koualu?>ci l(M/uznej. Istnieje jednak nadto pojcie usztdiiciaoue

(Wdtbegritf, conceptus cosmicus), które we wszystkich czasach suyo nazwie filozofii

aa podstaw^ a szczególniej w tym wypadku, gdy pojcie to niejako uosobiono

i w ideale fiasofa przedstawiono je, jako pierwowzór. W tej myli jUozoJia je» nauk
o iieif^ftu wszeUgo pomania z Utotnemi cdami raztmu ludzkiego (die Wl-^scnschaft

t<M der Tieziehung aller Kikonntniss auf die wesentlichen Zwccki! der meuseblicben

V<rDunft, teleoloL^a rationis humanae), a lllozof nie jf;st artyst na polu rozumu (Ver-

nanftkilnstlfrt. Ie< z prawodawc rozumu ludzkiego ((icsctzgfber). W tem znnf7:fniu by-

l> l\ widi f cbepliwem na/.ywa<- siolo filozofem i roci pretensy do zrównania si*;

i. ])!! ruow/orem. istniejcym j«?dynic w idei."

.,Matematy«y, przyrodnicy, logicy s w grunt^ie rzeczy tylko arty.><tami na polu

fozamn, pomimo znakomitych postpów pierwszych w zakresie poznania rozumowego

* ogóle, a drugich szczególniej w zakresie poznania filozoficznogo. Istnieje jednak nad-

to nauczyciel ideau, któiy si posiktje tamtemi rodzjami poznania i je spoytkowuje

^ Jako nandzia dla poparcia istotnych celów rozumu ludzkiego. Tego jedynie powinni-

\ ny nazwa filozofem. On wprawdzie nigd;;i> nii istnieje, alo ide jogo prawodawtttwa

\ lapot^icamy wsz<.'dzie. w kadym roznn>i*' ludzkim'...

' .,To ]imwo<law-:two rozmtia ludzkiego ililr>/«ili i ilótyiy.y dw«'>fh tylko pr/fdiiiiot<'»\v

:

przyrody i wolnosri. i olicjmuje zat-in zarw ini [itiiwo |ii7.\ rody ( N'aturgfs»'t/.K jak i pra-

wo moralne (Sittengesetz\ pocztkowi* w dwtirfi (>dn.'lmy(h systcmatach, a w kocu
w jininym jednolitym systemacie filozoficznym. Filozuita pi-zyrody ma za przedmiot

Kistko, co jt»t: filozofia moralna to, co by iHummw*
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t'st/^py te charakteryzuj wprairdzio dobitnie ca ociaoó wysowienia Aafa^

ale daj zarazuin pojdo o acisoci i krjtyeanoM jego niyH, wnikjooj w oBtatoeBe

zasad3' p«jsenania ludzkien^o, w sscsegi^lnoci filozoirznego, jako poraaiiia krytfcnuga

opart<*j|;o na rozitiorz" ('inpiry(9En<^ niatcryau \vii<<lzy ae stanowiska zasad rozumu.
<

'(» do potrldu KicnTK^o na filozofi zolt. przytoczon powynj (str. 1*2) pra4\ jr-

<ji»: (i iifijcriK )i(iuki ntntk. lioztlzial I. ij 1. Filn/i.ii,! j<«5t. wfdliit: l'i(*ht<'£ro, rzynnoi.a

\viadomos<'i. witjc tr poj<*tj\ liy<'- nioo jUyiiie na ptKistaw ir rozliiuni skadowych czyn-

nikiiw u iftdoiiio< i. Tciui czynnikami s podmiot i prztHiuiiot. ale usatni. zdaniem Ficb-

tt'go, jest wytwoiem pierwszfffo, wskutek czego lilozotia staje siv wycznie objawem

podmiotowym, nieesalesmym od przedmiotowych danych.

8cHKLLiNG« jak to ju widxieii»niy (str. 12 i nast), nsnpenia podmiotowy ideilinB

Kicfate{,ro td(>aUzinom przedniiotowyni. Za pnnkt wyjcia przyjmuje on pn^yrod, a wh^
nie filozofii, wndn? nio^, pologa na rozwlzanin kwi^tyi: jakim sposobem pn^yiodi

!<taje sij duchom, inti>li*»cnry1f Dowodz.c. e to ma miejsce wskutek teiyo, e pntyro-

da |»ierwotni(' jest iitfrfh/furt/a u nhijrza (tmrfife lntellii,'enz), objnwiajrn bc-'nfdmf

(liewiissflos f /.rniiiki r;i' \ onalne. Schellint,' wyma«ra. aby ilozoiia odnajdywaa t«' '7.vn-

niki litinonuliic
j
i/Mody i wyjaduiaa je pr/.y pomocy idoj rozumu, t. j. na podsiawif

uiy .slow e«.'( » wyw

t

k1 i i

.

Hkgel vv sj 2 swej KncykUipalyi mukjU/ozoJkznych {mh. wyej str. 13) nazywa filMO*

ti P<>< /tkowo myitlowcm rozpatnenieni rJMHSsy (denckende Betraehtnng der Gegeniinode).

W dalss^ni tah ciga wykazuje, e filozolia jef»t waciwie fmemendogi <fafcft4i^t.j.naQk

0 stopniowym rozwoju ducha^ dochodzcego do wiadomego igcia swej wasnej tied.

(''o do {K^ldttw nowokatityst<iw na filozofi zob,. co o nich powiedziano wyi»j

(str. 54inaHt.). oraz szczetróowy rozbiór ich poj»ldów niej, szczepilniej {j 9.i i j.

A, ''oMTF ^r^}n/\l -W(>ic pojci«' filozofii iri»wTiie w 1-szj lekcyi sweg^o K^trsn

filoznjii itozififi>i >n j o niui tu str. 14). .Szczegóowym rozbiorem jego pogld^»^*

zajmnjeniy >ir ui/.i j. lU.t.

I. SrK.sTF.K uzjtsuuia zaznaczony powyej (str. W i 77) pogld na filozofi

w § *M »wych Pienrfttyeh zoMod. Po^d ten wyraa uajdotitniej w zdaniu: «Po>

znanio niszego stopnia j(»t poznaniem nienog6lnionem wcale; nauka jest poznanBew

uu<fi)lnioneni w szczof^ólnoei; filozofia jcst poznaniem zupenie ttOgi'>lnionem.'^

W, \V'r \'i)T innwi o i!4tOf ic filozofii s?ównie we wspomnianyui ju (str. lt<) Stf-

9entaeie Jilu:t;/ii str. 'M i nast.: Zadania filozofii naukowej. i-Hozofia naukowa aiP j«."«t.

w(xliiir Wiindtn. podstaw (< inindlaire) nauk spccyanyf 1i. lec/ przeciwnie opierat- si*.-

winna na iiaiikarh sp<'< \ jUnyr-li. Zadanie ftln/nfii poleo-a uh wy twnr/eniu z n^znltatów

luiiik >pet \ ;ilnyrli ()irólnc<ro na wiat po«ridii. \\ o}ne'_'o od sprz'i znncj leinf wider-

sitrcicli>lo>i' Weltauscbauuug;. Z drujriej atoli strony Wuiidt sam pojmuje dobrze, e
\vt>zfdkie dane empiryczno doniaj.'aj sic idraluego uzupenienia (ideale Er^Uizung) 2i>

strony filuzotii. ahy mogy doprowadzi do jednoiiti^o na wiat pc^ldu! O tern uzn*

pctniajct^m zadaniu filozofii mówi Mzczególniej w ostatnim, dO-tym wykadzie swyeb

Yot-fmtuffn ^her die Mtwidten^ und Thin^ede, wyd. !2-<rie 1H92 str. 47fi i nast.

OkrcAlonia fijcr/otii, podawane pr/ez naszych mylicieli, awzgldniono w pneg^-

dzio literatury ; zub. wy(*j str. lii i nast.

3. Zasadnicze czynniki wiedzy. Podmiot i idea prsedmiO"

towcj rzeczywistoci.

Okrritniu lozoiii jako nauki o zasadach wiedzj, podmiotowych

1 przodmiotnwych < § 4^. wymaga bliszego wyjanienia istoty namej wied^.



§ 4,3. ZASADNICZE CZYNNIKI WIEDZY. 83

Wyraz itedza oznacza czynno nmysowu. za pomoci^ którt»j

ndrwarzamy w mysii naszej tre, uzuawaut^ za rzeczywist, realn,

1. j. za istuit jju niczalt nie od naszej wiedzy o niej. Ztd w skad
vrit*dzy wchodz koniecznie^ dwa czynniki zasadnicze: umys, posiada-

jcy wiedz, i przedmloi wiedzy, uznawany za rzeczywisty, czyli kró-

. ctj: myi/, iiUa i byt realny. Czynniki t^^ nazyu-amy podiMot€m i przed-

mwCemj czyli BukjthUm i objekUm wiedzy (od subjicere = podiofy
:

i objioere = przeciwstawi), albo te 4madomo9ci i rucz tam w bo-

i istniejc niezalenie od wiadomoci.
Wszjstico, co dotyczy umysu, myli i wiadomoci, jako zasady

;

czymiej w wiedzy, nazywamy podaiiotow^m^ czyli suhfektyumem; wszyst-

ko, natomiast, co si odnosi do rzeczywistego przedmiotu wiedzy, do
rzeczy samej w sobie, do bytu, jako czynnika, istniejc* ^^o niezaleni**

\
od uEiizcj wiedzy o nim. nazywamy przedmiotowe di, ( yli objektywneni

Poniewa v. io(iza. z istoty swojej, dy do moliwie dokiadin go

) Wiernego rtdiworzenia swego |)izrilmif)tu w umyle, przoto przedinio-

/t)ni»if>', objektywno uznan jt»st za zalet, a nawet za ostateczny cci

wiedzy: przeciwnie, pojmie nastroju podmiotowego^ ntbjektywUmn wie-

dzy czy si zazwyczaj z myl o pewnej niedokadnoci wiedzy,

I

o pomieszaniu jej realnego przedmiotu z mniej lnl> w lt^ ej samowolne-
i mi dodatkami umysu, podmiotu, pozbawionemi charakteru rzeczywi-

!
«t06Ci.

I W tym duchu rozróniaj zazwyczaj prawd przedmioiaw od
; podmioiowej. Pierwsza polega na moliwie wiemem wnikniciu w rze-

' ciETWsto i na moliwie cisem zastosowaniu myli do wyników ba-

;

diua rzeczywistoci: podczas gdy prawda podmiotowa staje si wy-
! razem bezporedniego przekonania, us])rawiedli\\ iiijai <'go tre swoj
uu- na podstawie przfdnnotowych danych. Icez guwjiif |)i/v pnmo-

'

•> swych wasnych wewntrznych za.soijuw. Z totro stanowiska t ha-

rdkt<T wii'dzy cisej, rzeczyr^-istej. naukowej |)rzy pisuje si tylko praw-
Izn- przetliniotuwej ; ])rawda za pojimiotowa uznan zf)staje jedynie za

liiar, w3rros na gruncie osobistym, nic; majc siy obowizujcej
;

w aakresie nauki.
' Z drugiej atoli strony zauway naley, e wszelka wiedza, wic
i

i najbardziej przedmiotowa, jako czynno luny^u, ma charakter pod-
' mhdowy Nawet sama idea o bycie przedmiotowym, o rzeczy w sobie

I jest wynikiem czynnoci podmiotowej umysu; tcm bardziej powiedzie
! to naley odnonie do wszelkich wyobrae, poj, sdów, majcych
za przedmiot szczegóowe objawy bytu przedmiotowego. W tem
wszystkiem umys z natury rzeczy przyjnuije czynny udzia na pod-

stawie swojej poflnii(»tawej treci. A (;hoby i eahi tre umysu,

ifjodnie z twierdzeniem LokKA, zaczerpan bya wiata pizdmio-
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towr^o. to zawsze sama rz^mno zaezerpaiiia i odtworzenia toj treci
[

przedmiotowi*] podU-^a |)ia\vnm podiniotowym urnysii i ogranicza za- ,

kres l)<'zwzgl(ln<'«j^o ni)]i'ktywiziiiu lutózcj wiedzy.

Z ])o\\ yszciro jii Z kuiiywamy si»j. e w wiedzy nie mona htz-

wzgldiiic rozrywa skatlowyei jej czymiików podmiotu i przocbniotn.

Wiedza ludzka jest wanie wynikiem wspódziaania i wzajemnego
.

do siebie stosunku tych czynników, z których kady ma tylko zna- 1

czenie wzgk»(ino. uzu]iefniane z koniecznoci przez czynnik przeciwlegy.

Dokadne okrelenie tego stosunku moe by danem jedynie na ,

podstawie szczególowego rozbioru czynnoci umy^owych wiedzy,'

a mianowicie rozbioru samej idei realnego bytu, rzeczywistpci, jako

przedmiotu i ostatecznego celu wszelkiej wiedzy. To stanowi jednak

ju przedmiot osobnych poszukiwa filozoficznych w zakresie Uartfi

poznaniu i tneta^hi (§2,«,«). Tutaj, w celu wyjanienia istoty wiedzy

filozoficznej. <lj\eej do poznania prawdy rzt>cz>'Avistej, przedmiotowej,

wystarczy, ^^dy za/iiac zyniy te zasadnicze wai unki. od których w o^ó-

le zaley uznanie ubjektywnoci i rzeczywistoci jakiegokolwiek przed-

miotu wiedzy.
!

Uznanit* to zaley od dwóch momentów:
1) od ])ewuych danych, narzucajcych si umysowi, jako co

niezalene(];o od jego samodzielnej czynnoici; s to wraenia zmyso-

wo i fakty wiadomoci;
i

2) od umysowego rozbioru tych danych i wyprowadzenia z nidi
I

wniosków co do ich rzeczywistego istnienia po za wiedz o nich.

Pierwszy z tych warunków przyjmuje charakter tak zwandg^j

dowiadczenia: zmysowego, zewn(^trznep;o, opart(>go na uprzedmiotey'!

wionyeh wraeniach zmysowych, i innys(nve«ro, wewntrznego, spro*
|

wadzajceti^o si*^ do fakt/)W wiadomoci. Z obydwóch tych ródol

'

pO( hoilzi tak /wany niateryal ?i//^>ir^c2n/ naszej wiedzy (§*j?.2, a . Dni-

1

^i y.as waruiifk jest loijiczn czynno^^ci ul^iysu. iT)ztrzasamL dane do-

I

wiadczenia na podstawie swyeli w asnycli, udrt^buyi.h |jraw i wy{»ro-

wadzajiu z tych danych odpowi(><]nie wnioski. Okazuje si z tt p:"

«- dowiadczenie i czynnor logiczna umysu s koniecznemi za8adaiiu

wszelkiej wietlzy. Nie ma wiedzy opartej wyi^cznie na dowiadcz-
niu. ani wiedzy czysto Innricznej; istnieje tylko wiedza wypywiijea
z obydwóch tych r<>di' zarazem. Trafnii' mówi pod tym wzgldem
Wundt: ^das eriahrungslose Oenken imd die gedankenlose Erfahniiig

sind gleich ohnmftchtig (YorleBungen Uber Menacken- und Thierm$li

1892, str. ih*^. Wzajemna zgodno i weryfikacya dowiadcasenia i kht

gi( zu< j myli jest koniecznym sprawdtianemt prMeriem prawdy, j^l

kryteryum. Na niej jedvTiie opiera si wszelka pewno naukowa, kry-

tyczna naszych p*»gl.idów na rzeczy,
|
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W teu sposób jasn jest rzecz, o punktem wyjciu i zasafU\

wszelkiej wiedzy przedmiotów^ nie jest bynajmniej przedmiotowo, jak

ttgo dov^odz% jednostroimi zwolennicy óbjtJdyuzmUi potpiajcy wazel-

in uAjAli^wiMm^ lecz przeciwnie podmioiowoi, dane ycia wewntrzne-
go, Tunysowego czowieka. Pierwiastkowe istniej dla umysu tylko

i wycznie jego wasne stany podmiotowe, I domnadetenie zewntrzne,

jako ródo wiedzy przedmiotowej, si)rowadza si w istocie swojej do
stanów podmiotowych, bo i wraenia zmysowe, stanowice trcii wszel-

bo^o tak zwanego zewntrznego czyli przoflmiotowcgo dowiudrzciiiii,

s pierwotnie take tylko faktami \viafl<tmnfj. a zaifia Ntaiiaiai [)od-

imotowrmi. Te stany podmiotowe sii fila nas jedyiu^ bezporednia

? niewtpliw rzeczywistoci, nie ilo|>us/< Ziajc adii'
j
wtpliwusi i ' <>

do ich prawdy realnej. Jeeli np. mam wyobraenie slinksu, to mog
v^atpi o tern, czy ono odpowiada co do swojej treci rzeczywistoci,

t. j. wtpi mog o tern, czy sfinks istnieje i po za mn przedmioto-

wo. jako Istota zgodna z mojem wyobraeniem o niej, ale przytem
wszystkiem adn miar o tem wtpi nie mog, e posiadam wyoWa-
ienie sfinksa, bo to jest bezporedni fakt mej wiadomoci. Podobnie
wtpi mog, czy ten lub ów przedmiot istnieje, nawet czy wiat ist-

lueje w tej formie, jak mi si przedstawia — ale wtpi nie mog
o tych stanach podmiotowych, które si wyraaj w moich w^ obra-

'iesiach o rzeczach i o wiecie. Cala przedmiotowa rzeczywisto
'^iata i jego objawów istnieje dla nniie tylko dla tego. e uznaje rze-

z^^WLsto owycli stanów podmiotouyeh. ktiuc naz\wam dowia* lee-

niem, i e ufam mej dziaalnoci logicznej, kt('>rii z tych stanów pod-

iJiiotowych w\^>rowadza uiiioski co do niezale/ncir,, odemnie isinicnia

fyi h lub owych przedmiotów, wic w ogóle co do rzeczy\vi8t08ci tycU

przedmiotów.

Jednostronny subjektywizm, graniczcy ze skeptycyzmem. za-

przecza wprawdzie, aby umys móg odtworzy w sobie tre istnie-

jc niezalenie od niego, gdy zawsze misza z treci przedmiotow

swoj tre podmiotow. Ale obrocy tego pogldu zapominaj, c
w wiedzy ludzkiej nie chodzi woale o poznanie treci, nie majcej

bezwzgldnie adnej stycznoci z bytem podmiotowym, z naszym

TOiysem: o takiej treci nic zgoa nie wiemy, o niej te wc»le nie

mylimy. W poznaniu chodzi zawsze o tre, znajdujc si w pew-

hvm st*^)>uiikn rlo podmiotn i dziaajc na niego. Z tego za stano-

^L^ka zaprzeczy nie mona, e cho nie jestemy zdolni })(*/iiac ])v-

ni. niepozostajcego w adnym z nami stosunku, rn jednak pó/iui

:rioemy kady byt, który na nas oddziaywa, mianowieie w lem

jego na na.s oddziaywaniu. Nie moemy wprawdzie [»owiedzie. ezem

jtst w sobie, nie dziaajc na nas, ale moemy go cile pozna po
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skutkach, jakie j<'^o dziaanie w nas wywouj*-. Nasze stany podmio-

towe stuj si wykbidiukami przyczyn przt^hniotowych na nas dziaa-

jcych. Z rónorodnoci i cliaraktmi skutków podniiotowyi h wnosi-

my o rónorndnoc i i ciarakterze jirzytzyn przedmiotowych. Zdolni

tedy jestemy jak najcilej pozna t stron j)rzedmiotowej rzeczywi-

Htoci, która, e tak powiom, do nas jest zwrócon i wyraa si^ w jej

rónorodnem dziaania na nas.

Ten proces poznania przedmiotowej rzeczywistoci, na podstawie

podmiotowych danych, obejmuje trzy zasadnicze czynnikit zaznaczaj-

co trzy momenta w rozwoju idn rzeegywUtaieit jako przedmiotu na*

szej wiedzy, z których jednak póniejsze nie wyczaj poprzednicli,

lecz przeciwnie na nich si opieraj:

1). Uznanie przedmiotowej rzeczywistoci po za ogóem nasze-

go podmiotowefjfo bytu. po za nasz fizyczn indywidualnoci, nt

podstawie dau>"eh. nju-ziicai^eych si z zewntrz caej naszej indywi-

dualnoci, t. j. na podstawie wrae zmysowych, których przymu
pierwotnych nie zna jdujemy w naszej indywidualno i. lecz zmuszeni

jestemy odnicó do hyin. po za nami i niczalcnit' od nas istnit^iiV'»*go.

Jest to uznanie rzeczywistoci wiata zewntrz ncp;o. w tej loimie w ja-

kiej si naszym zwyslom przedstawia, wi^ wiata zmysowego. Pojcif

prz)yrod!^ /irv<r;n«^' jest normalnym wyrazem tego czynmka rzeczyi^ristocL

2) . Uznanie przedmiotowej rzeczywistoci naszego podmioto^'t>-

go hytUf naszej fizycznej i umysowej indywidualnoci, na podstawie

wszystkich tych czynnoci, które w nas si dokonywaj i w swycii

skutkach do naszej wiadomoci i samowiedzy dochodz, a jednak iiv

s wynikiem naszej wiadomej siebie samodzielnoci, lecz m naMQ
samowiedzy narzucaj ze iróAcA od niej niezalenych. (Np. ból fizy-

czny z przyczyn wewntrznych, organicznycli, dalej myli, uczucia.

])opdy, wstpujce mimowolnie w zakres naszej samowiedzy. nuirz« -

nia senne i t. Tutaj centralny objaw naszej og(')]nej vviadoni«:»ci,

]uis/,a sanioiiziclnie rozwaajc i dziaajca samowicdz czyli jaziu

odróniamy od reszty naszep^o w?asne<^o ])odmiotowcgo bytu i od

czynnoci, dokonywajciych si w tej reszcie bez naszego saruowiedne-

go udziau. Z tego rozró^enia wywizuje si stopniowo naprzód poj>

de o przedmiotowej rzeczywistoci naszego ciaa w przeciwstawieniu do

naszego ycia umysów ego, wic o nas samych jako o fiseyemym om*

bniku, a nastpnie pojcie o przedmiotowej rzeczywistoci naszej ^i}h
jako bytu, objawiajcego si wród pewnych warunków w atanaofc

naszej samowiedzy, wic o na» samych, jako o^oMku umt/sfmoifm.

Ten czynnik naszej idei rzeczywistoci wyraa si w ogólnem pojciu

etUfwieka, jako istoty, czyli osobnika umysowo-fizycznego, obduzone-
go dusz i ciaem, w przeciwstawieniu do przyrody lizycznej.
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3. Uznanie przedmiotow»'j rzeczywistoci hyin. istniej/ «<:;() za-

ró^Tio poza widzialnym wiatem zmysow\T;ii, jak i iiiczalinit' ofi

naszej wiadomoci. jako byt. wyraajcy .sitj w ustroju wiata ziiiy-

sloweg<» i w prawach naszego ycia uiuysijw fo. Jest to poj'ei<> by-

tu transcendintalnef/Oj nazwancfio tuk lad transseed^ rr pr/( kraczae .

e przekracza zakres szrz< o;,',t(>\vyeh danyeli zewiietrzut-gu i wcwin--

trznego dowiadczenia, a wynika z rozwaania ogobu^go zwij^ku i usto-

gaukowaiiia tych danych dowiadczenia. Pojeeie to bytu transcendcn-

tahiego, jako przyczyny ustroju i praw wiata, wi^c i naszego p"H-

miotowego bytu, przyjmuje fonny konkretne^ w pogldacJi religijnych

hdzkoci i wyraa si^ najdobitniej w ogólnej idei istoty wszechby-

tu, czyli Bo^a^ bez wzgldu na blisze okrelenie treci U*} idei.

W filozoficznej terminologii byt ten oznacza si mianem ttbtfthftu, t. j.

byta bezwzgldnego, zalenego wycznie od wasnej swojej treci,

a wic nie ograniczoiK go jirzez adne warunki bytu po za nim istnie-

jce, lecz przeciwnie warimkuja/ enro swoj treei wszystko, co istnieje.

Powysze zasadnicze (zynuiki naszej idei przedmiotowej izeezy-

wistosci s naturalnym wytworem kadej w o^ule nuuialiuj >wia(iu-

mosci ludzkiej i dla tego wchodz w skad tak zwanego naiwnetjo rcff-

i:mu. Nauka, wic i tilozotia, nie moe wytwarza nowyeh Ibiiii

w pojciu rzeczywistoci, ani usun z zakresu umysowej dziaalnoci

jednej z nich, bo tu mamy do czynienia z faktami wiadomoci, któ-

rych zakres zasadniczy nie moe by ani rozszerzonym, ani zwo-
nym, bez nadwyrenia normalnego rozwoju ycia umysowego. Za-

danie filozofii, jak w ogóle wszelkiej wiedzy, w tym wzgldzie pole-

ga moe jedynie na bliszem wyjanieniu pocztku, treci i znacze-

nia zaznaczonych czynników ogólnie ludzkiej idei rzeczywistoci, ale

nie na ich zaprzeczeniu lub przeistoczeniu.

Szczegóowy rozbiór skadowych czynników, tak wiedzy przed-

iniotowtj w ogóle, jak w szczegidnoci idei rzeczywistoci. jest

jednem z najwaniejszych zada lilozotii w zakresie teoryi puzuania

1 metafizyki. Tu musielimy si ograiiifzy zasaflniczemi \v^lwAi>\v-

kami dla wyjanienia istoty filozofii. Dodajmy tylko, e w \ oony
jtogld na wiedze opiera si na czyimikach oczywistej (irawds'. wcho-

dzcych w skad nauk Ka-RTEzyusza, Berkley a. Kanta i FicHTiiuo,

oraz nowszych bada z zakresu teoryi poznania i psychologii.

Objanienie terminów: wiedza i poznanie, nauka ! w!r-
ra, podmiO i przedmiot, zasada. \'n\ ni/.ljiom- okirsN-nin tilu/:olii. do-

jlownego i rzeczowejfo, zmuszeni bylimy uyc iah'go .>/,('rey^ii wyrazów. duina;4^;<j< yrh

4^ blii5?zego objanienia, z powodu nieokrelonoci i cliwiej nost-i na^^zrj tt*rminolo:ii

fihnoftczuej.
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1. Wiedza 1 poznanie^ nauka 1 wiara. Zaraz na vvht<;pie mówi-

limy w zwi^;2ku tilozofi o wiedzy i iwznanin iudzkieiu (»tr. 69). S to wyrazy blo-

koziiAC8n«, Ims nie wjrra»y jednej i tej ^mnej treci Nie mofe* nawet twterdiie, it

kady z ^ch wymów uijwA sif pises nasyeh pisaraów, a tem mniej w yda potoca-

nenitw msewnia dsle okrelonein. Wiedza piaedstawia w osto w porfiwnanin z po-

tnanietr}. jnko co nieskoczonego, jako zadanie do rozwizania. Moemy np. fcifdzif

0 czemat a jednak nie pojmowa lub rozaraie necty, o której wiemy, wii^c j hliej

pozna musimy. W tein znaczeniu uedzn n ne<*7y nie jo«t wystarczajc, lecz powin-

na lisr uzupohiion pnsez pozna i>- r/oc/y. Z dnitjicj j<'<in;ik stmny. mona powiedzie-

/(.' ijóki rzeczy nie poztMlitny., dopóty te nit- iKwiadniny naleytej mtdzy o niej, A wte-

dy wiedza jest wynikieni, rozultat<iiia poznunin^ niby kortm. któr poznanie o^^ ja-

ko nagrodg za swoje trudy. W tej myli niektuny uywaj wyrazu poznanie w fmm
csatotKwej; mówi np* nie o teoryi poznania^ lecz o teoiyi potnawania. Chc ani

pnezto Msnaczyf e posnanie nie jeet procesem skocunym, lecz etglym, nienstjcyu.

powtansjcym si. Cqrn to np. SkbocboW8ki w swj ksice O toU^f w któzej jei*

nak wiedzy I poznania wcale nic rozninta.

Wedluf? nas, wiedza prawdziwa, — a tak tylko niamy na myli, irdy mówimt

poprostu o mfdzif. je-t w istocie szczytem poznania, celem do kt/irej/o pornnnie di'.

Wiedzn je^t to oparte na poznaniu przewiadczenie nie tylko o samem h tuu iiiu. lwi

1 o warunkach istnienia danej treci, danejro przedmiotu. Foziuinie jest to uza>adau'-

nie i wyjanienie tego prze^iwiaduzenia na podstawie empirycznych i logicznych dwiych.

Z tego etanowttka nie ma wteday bea poznania, ani poznania bez wiedzy, jak nie im

skniku bez pizyci^yny, ani pizyczyny bez skutku. To te tylko w tym cisy ze sob

zuriipktt uywamy tycb terminów w niniejszej pmcy»
Wiedza, oparta na poznaniu rzeczy, a wyoona metodycznie, jako caUdustalt, i^li

systemat zda i pogldów, dotyczcych danego przedmiotu, nazywa si*; nauk. Nato-

miast pnw,wiad<'zenie o i«<tnienu pewnej tre>Ti, nienzHsadnione. ani te nie wrji-

nione przez jej naukowe jtozmniu. nie je«t wie<lza, n-Uir, kt<»r^ -/.uka swego

uzasadnienia i wyjanienia w czynnikach podmiotowych, ale nie w naukowem pozna-

niu rzeczy {loh. str. 83).

2. Podmiot 1 prSBOdmiOt. w wiedzy i poznaniu rozrónilimy (str. 8:^!

dwa zasadnicze czynniid: podmwt i preedmio, z których pierwszy oznacza ttm^, czyn-

ny w poznaniu, a drugi Me, nad któr si umys zastanawia. SStd z pojciem poi^

miofu tc9Qrmy zawsze pojcie pown^ samodzidnj c^nocl, podczas gdy iirzeAniof

oznacza cos biernego, co tezporodnio danego, wzgldem czego objawia si caynnea

podmiotowa. Podmiot i przedmiot s staropolskie wyraenia^ zdolne w zupenoci za-

stpi nice terminy: subjek i objekf. ( o do h-h uycia w naszej dawnej litenitursee

filozoficznej zol), iiij \\'i/J;fnd Lorjlki. str. •> i nast. J'oitiiino te nie -irtbilimy w spo-

sób odpowit.^diii terminów pochodnych o<l ^/odminhi \ przahniotu i dla fej,'o nie moemj
sig w tym wzgldzie zupenie ohejc bez obcych wyraz<)w. 1 tak zamiast tntbjekUf-

wny^ nAfektywnoie i objekfywny, objekywm, moemy wprawdzie zupenie dobrze po-

wiedzie podmbiowy^ padmoUnooK i przedimoowy, przedmiotowocy ale terminów mb-
jektywim i ^Ojektywizm, jako staych kierunków myli, bd podmbtowegOibd pned-
mitowego, doprowadzajcych do odpowiednich, wzajemnie wyl(»ajcych aie pogldów
na poznanie i na jego tre, polskiemi wyraeniami zastpi nie moemy. Zainiast to*

dj' ^ztneznep-o formowania za pr/ykladem Trentowskiego terminów, przypominaj-
cych wprawdzie -wojskie wyrazy N-z poniieio to niezrozumiaych dla polskiego ucha

(zob. co wy/e.i >tr. powiedziano z powodu k amiskiego), wolimy w takich wypad-

kach posikowa ^i<.* obcem, lecz dla kadego wyksztiUconego dobrze ziozuiuiaJMa

wyramian.
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Dla i»ic^'o pojcia rónicy pomidzy podmiotowose i przecbniotowoicl sa]«ca

si« mraiBe pisae^jrtuiie Bosmjflbiii Eabtiztussa, pi^toewiiycfa yrjwei na str. 10,

mg!&aai^ l-oe i 2^ nmnjilaiue (pinklad Dwobsaczka).

8* Zasada w anaosenlu ftlosoflOBnem. Temiin polaki mida mo-

k mw-yczaj zastpi oycie wyrazu oboego pryn/Cffp (od p»ttieÓ»iil*l = pocztek, zasa>

da!, chot-ia nie jest tak cisym. Principium, zasada oznacza to, co je«t pocztkiem,

punlrtpTn \rT],via. n')dcni. pierwiastkiem, przyczyn, osiiowri, podstaw. fim(lamnit<?m

dla inacj pochoiinej treci. Ztii tr w iia»*7ej dawnfj litcratuncc uywano wyrazu po-

<2qtek dia oznaczenia iiu.iiiHkiego printijnutn. Zoli. np. przekad J'nrzqfkH' fihzofii ks. Tu-

mT, w.spomniany u- Lieraurze naszego przedmiotu (istr. 20). .SU>*uwnie za do dwóch

dJftdowych czynników wiedzy . podmiot i pnedmiotu. myli i bytu, pojcie to uy si
w fioMiii w dwojakiem macsEanin. Ras^ w jtakreeic podmiotów^ czynnoci posoiawoj,

priadpinm, lasada omacata m^, aformoowan w pewnem adania, s któiej, Jako x pne>

^uki wywodz si, jako wnioski, inne, pochodne my^i, lub któia say sa podstaw
do odowodnienia lub olyanieiua innych myli, .lostt^ w gruncie rzet^zy zasada iojgpkJWOt

Z!>4da pewnej wiedzy, poznania f/^ei^o = prin* iiiiurn ''ogiioscendi. W tern znaczeniu

pewniki niarornatyc zne s iosadami matematylui prawa mylenia, cile okrelone, s
iosadatni lojriki i r. p.

Ale zagada moe mie i znaczenie przedmiotowe, rzeczowe, odnoszce si do bijiu

lub irimmM innej treci, bdz jako czynnik pierwotny czyli pierwiastek, z którego,

viM pewnych wamnków, tre pochodna si wywizuje, rozwija, wytwana, bd jako

POjajn wywolijca pewne skutki, a wtedy stje si zasad metafityam^ lasad
pMnego bytu, istoienia cswgo ss prineipium essendi

Doda tu musimy, e w naszej terminologii filozoficznej uycie wyrazu zasada

w powyszem podwójnem okreleniu nie jest dotd cile przestrzeganem. Ohwiejno
w trm w/.^'lt;dzi*' jest czsto {)owodem niejasnoci myli i rozlir/nyc h nieporozumie.

I o\vi» r2c!i(iwne napaci na metfizyk wy])ly\vaj:\ Lrl>'\vnia z pomis/.ania powy7»/\ ch ró-

nych poj, zasady poznawczej i bytowej. Kto nziKijo istnienie zasad przedmiotowych.

Uyowych jest metafizykiem, choby przy tem drwii .sol»ip z metatizyki, wpada.j przez

o w sprzeczno z samym sob. Dla tych powodów z moliw cisoci trzyma si

M>i^y w nasycb dalszych poii»ikiwaniach wyjanionego znaczenia tych wyrazów.

Historyczne objanienie wszysticicb powyszych termmów iUozoftcsnych zob. szcze-

gotaucj w diielacli R. £DcajEM'A Zuodntcre pjda noaz^o ctttm i TermmjlUigia floto-

nczna^ wspomnianych na str. 39 i na^^t. niniejszego dziea, oraz w odnonych artykuach

fowników filoioficiDych, tame wymienionych.

II. Cechy znaimenue filozofii.

§ 5.

Erytyczna samodelno myli i dno do ogólnego

na wiat pogldu.

z okreleniem filozofii,jako nauki o ogólnych zasadach

wiedzy, podmiotowych i przedmiotowych (§ 4j, cz si



90 § 5. CECHY ZNAMIENNE FIOZUFIL

bezpni ediiio cechy znamienne czyli uharakteryst} rziie,

któremi Hiozofia si odi*'''nia od wszelkich innych obja-

wów ycia umysowego. Cechy te mog by sprowadzone

do dwóch zasadniczych, a mianowicie:

1) krytyczna samodzielno myli, i

2) ds^o do ogólnego na wiat pogldu.

Pierwsza z tych cech jest wynikiem rozwoju lilozofii

jako nauki o podmioowffch zasadach wiedzy
;
druga jest wy-

nikiem jej rozwoju jako nauki o przedmiotowych zasadach

wiedzy.

Rozpatrujc podmiotowe zasady wiedzy, filozofia staje

si krytyk umysu i jepfo czynnoci poznawczych, t. j.

ieory pognania, logika, nauk nauki.

Dziki takiemu rozbiorowi czynnoci poznawczych,

dochodzi filozofia do krytycznego pogldu na te czynnoci

i nadaje wskutek tego myli badawczej charakter nieza-

wisoci od |)()stronnycli czynnik*') w. Póki bowiem myl
nie jest wiadom swych wasnych zasad i praw, dopóty

sama sob kierowa nie moe, dopóty podlega obcym

wpywom. Z chwil jednak gdy wnika w prawa umyso-

wej dziaalnoci, i w zasady poznania i wiedzy, wyzwala

si z pod bezporedniego ucisku wszelkich z góry po-

wzitych pogldów na rzeczy i uznaje prawd jedynie

takich zda, których zgodno z zasadnizemi wyma-

ganiami umysu w zakresie poznania rzeczy moe by
udowodnion na podstawie poprzedmego rozbioru ich

treci.

Na takim rozbiorze ostatecznych podstaw poznania

i na niezalenoci od wszelkich zda, niedajcycb si na-

leycie udowodni, polega wanie krytyczna samodzielno

myU filozoficznej, jako jej pierwszy rys znamienny.

Rozbiór zasad przedmiotowych wiedzy, w naturahijmi

swym rozwoju, doprowadza my.l lilozoticzn do roztrzsa-

nia tak zwanych metodycznych czynników wiata, czynni-

ków bytowych, i do wytworzeniia. z nich ogólnego na wiU
pogldu*
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Pierwiastkowe czynniki przedmiotowe wiedzy narzu-

caj si umysowi w formie mnóstwa szczegóowych wra-

e, wyobrae, zjawisk, rzeczy, istot, i t. p., które, jako

pnedmiotp dziaalnoci umysowej, rozpatrywane zostaj po-

cztkowo kady z i>SLlaia, w oderwaniu od renzty. Wkrót-

ce jednak moys si przekonywa, e adnego z tyci szcze-

góowych przedmiotów dokadnie pozna nie moe, bez

rozbioru jego stosunku do innych, e wszystkie razem two-

rz w gruncie rzeczy jedn cao, której poznanie, jako

caoci, jest niezbdnym waiimkiem wszelkiego wyjanie-

nia szczegóów, wchodzcych w jej skad, z ni bezpo-

rednio, jako jej czci, zczonych.
Tylko myl, zatrzymujca si w swym naturalnym

pochodzie na rodku drogi, moe si zadawala pozna-

niem tego hib owego szczegóowego przedmiotu, nie pyta-

jc o cao, do której naley. Myl za, rozwijajca si
normalnie, nie zbaczajca ze swej drogi wskutek wpy-
wów postronnych, lecz idca .konsekwentnie naprzód

w kierunku, zaznaczonym przez czynn w niej samej ener-

gi, dochodzi prdzej cz}'^ i)óniej do wiadomoci, e wszel-

kie rzeczywiste i moliwe przedmioty ludzkiej wiedzy sta-

nowi cao, jednoczc w sobie nieskoczon mnogo
swych szczegóOMrych przedmiotów.

To przewiadczenie o zjednoczeniu wszelkich przed-

miotów wiedzy w jedn cao wyraa si w yciu umy-

sowem czowieka za porednictwem idei wszechbytu, wszeclir

Mata, albo poprostu wiata^ jako najogólniejszego, wszyst-

ko obejmujcego przedmiotu wiedzy i poznania. Ztd to

pochodzi, e filozofia, jako objaw^ samodzielnie rozwijajccy

si myli, nie zadawala si poznaniem tego lub owego
flzczegóowego objawu, ani tego lub owego szeregu obja-

wów, lecz ma na oku ogólne zasady bytu, wiata, wchodz-
ce w skad kadego szczegóowego przeduiiotu poznania

i dy wskutek tego do wyjanienia wszelkich szczegóów
poznania z pimktu widzenia tych zasad ogólnych^ t. j. d-
y do ogólnego na wiat })ogldu.
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1« Krytycyzm lilozofii.

Przez wyraz tcrytyha iV>(l x(iiva = rozbii iain. i()zi('»zniain, sadz
oznaczamy w ogt>le mylowy rozbiór danego przcdiniotn pn/jiania

w celu rozrónienia prawdy od faszu w naszych sdach i |too:ldfirh.

W tern znaczeniu krytT/cznos i krytuc^izm przeciwstawiamy zazwyczaj

dogmatycznodci i doginatysmowi (od oó^^^ta s postanowienie, polecenie,

dekret;. Ten zachodzi wtedy, gdy zdanie jakie, nie majce za tre
oczywistej prawdy, uznanem jednak zostaje za prawd bez poprzed-

niego rozbiom jego treci, jedynie na podstawie bezporedniego zau-

fania umysu b%di do samego siebie, do swoich zdolnoei, natchnienia,

wewntrznego objawienia \ t. p., bi|dz do jakiej zewntrznej powagi

lub w ogóle do obcego wiadectwa {podnmU)w^ i prudmiaknojf do^

matyzm).

Wszelka wiedza przyjmuje charakter naukowy jedynie wskut<'k

poprzedniej krytyki. Bez krytyki mc ma tedy nauki. Krvty( znos

jest zasadniczym warunkiem, coii<lirio sine qua non, zarówno istnienia,

jak rozwoju i postf>u wszelkiej w ogóle nauki.

FiUjzolia stosuje zasad krytyki kon?;ekwent nie a <lo (tstatecz-

nych, dostpnych tla mnysu ludzkiego podstaw poznania i czyni to.

stosownie do swego przedmiotu 4s w dwóch kierunkach, w kierun-

ku podmiotowym i prtedmioUnioym^ umyttowym i rzeetowym. To znaczy,

filozofia poddaje rozbiorowi krytycznemu zarówno umys i jego czyn-

noci, aby okreli ich znaczenie przy poznaniu prawdy, jak i rzeczo-

we czynniki wiedzy, jej róne przedmioty, w celu przekonania si,

czy i o ile nasze wyobraenia i pojcia zgadzaj si z rzeczywistoci.

Krytyka filozoficzna obejmuj tedy:

1) krytyk mnysu, jako podmiotu f)oznama, i

2) krytyk pogldów na byt. czyli na tak zwan objekt^-^YTi

rzirzywisto, jako ogóhiego przedmiotu ])r)znania.

Z powyszego w^Tiika, e lilozofia nie uznaje za prawd adiiycii

p()£;lad'>w ani na umys i jego czynnoci poznawcze, ani nn rzeczywi-

sto 1 jej czymiiki bytowe, bez poprzedniego krytycznego rozbiom ich

treci. Na konsekwentnem zastosowaniu tej zasady krytyki do wszel-

kich czynników, wchodzcych w skad wiedzy ludzkiej, polega hy-

tyczna samodzielno myli filozoficznej, jej niezaleno od jakichkoU

wiek bezporednio uznanych, lub z postronnych róde zaczerpanych

dogmatycznych przypuszcze i pogldów.
Za punkt wyjcia do takiego zastosowania zasady krytycznosd,

oraz za niezbdny w tym wzgldzie rodek suy filozofii wtpimit
tkeptyczny pogld umysu na wszelkie dogmatyczne dane wiedzy luidf-
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kiej n%i'hiz — badaTii(\ wtpienie). Wtj)ienie bowiem rozbudza dopie-

ro w umyle potrzeb- krytycznego badania, danego przedmiotu. O czem
nie wtpimy, tego te nie badamy.

Z dnigiej atoli strony nie naley zapomina, e wtpienie jest

jedjmie pnnktesn wyjcia i rodkiem dla prawdziwego poznania rzc-

czy, nie celem jego. Przeciwnie, poznanie kiytyczne jest w istocie

swojej przezwyci^eniem i nstmi^iem wtpienia. Prawda wycza
Twaelk wiiTpUwoó. Krytyka stanowi waciwie tylko konieczne przej-

cie od wtpienia do pewnoci, od niewiadomoei do wierlzy. W sa-

mej bowiem czynnoci wt])ienia i krytycznej nnli lun/ucaj si nam
pewne niewtpbwc him', które powinny nam suy za podstawi ilo

pni\vtlzivvi-^i) poznaniu rzeczy, o takowe jest dla nas dost<^pnem

w granicach iiaszr<ro uzdolnienia nnl^'so^ve^o.

Wyjanienie owych niewtpHwycli danych i blisze okreh»nie

it-h treci jest zadaniem zar<')wno o^óhiej teori/i poznania czyli iogikif

jak i specyalnego rozbioru metodt/ bada filozoficznych, obecnie zwra-

camy tylko uwag*^' na zasadnicze znaczenie krytyki, jako .rysu zna-

mieuiego wszelkiej w ogóle filozofii.

1* BLrytycyzm Kanta. Wszectuttruimu zastosowanie i konsekwentno roz-

winicie zaaady krytyki zawdsicsainy Kantowi (ur. 1724 f 1801), który tei x tego po-

woda sdunEoie moe bj naiwaojni ojcem naJnowRiej filoffofit On pierwm^ podda
kr> tjcziiema nnbiorowi zaiuwno wrodnm, jak i nabyt tre nmy^lu (a priori i a po-

«frnort) i stira si ciele (»kr* >tir znaczenie zasad rozumu oiaz danych dowiadczenia

przr poznaniu rze<T5y. We ws^e do swej Krytyki ot-tego rotwmu zaznacza Kant.

e ptizninioin a priori nazywa poznanie czi/stf\ wytworzone pr/ez nn^/ 7.AyAni<<<'' pdznnw-

'z y. \vl;i-.ii\r|i zii^ohw : podczas f^óy poznanif n posteriori opiera ^ic na danvi h <1<>-

smdij^zenia. Pierwsze wynika /. podmiotowej orL^anizacyi niii\stn. druL'!'! za z c/iui-

tów preedmiotowych. oddziaywaj t^cycli na to. org^anizacy i pr/eraUiaiiycli wfHHiiir jej

podmiotowBj tred. Pierw^se, jako bezporednio oparte na naturze naszego umysu, nia

dU nas obarakteir koniccznoiei i powBgct^fwAd^ podczas gdy dowiadczenie ^potu^ nas

<*o do ycb Inb owycb wasnoci pncdmiotów, ale nie rcsy, aby ina<'2ej by nie mogto."

Wynikiem Inylycyzmu Kanta na pola poznania jefst mbjektywigm, wyrastajcy sii*

w zdaniu, ie zasady umysu ludzlciego mj wycznie znatrzente podmiotowe i nic daj
monoci pooiuuiia bytn przedmiotowego, rzetzft mmfj ir <<obi6 (das l>in^ an sicli). Spr/c-

nnoM- wewntrzna tego snyektywizmu jest )ezporednio oczywisti^. >o jakim pom»!m m
muna mówi eliol>y o ifitnie/iiit r/.er/y w <o)ic. skoro istnienie to je-Jt w\ nikicm prawa

prayr/yny. nmjcepro na rów ni ws/,y>tkiemi innemi '/.a^sidnini uinysiu, tylko znaczi-nie

podmiotowe? iZob. U:i co wyej str. .'V2 pow iedziaui» z powodu pracy Ocliorowicza o zar-

sadniczych sprzecznociach wiedzy). Mona jednak pod tym lub owym wzj^l^dem nie

q[adsar si z wyniicami krytyki Kanta, a pomimo to przyzna«' naley, a filozofia roz-

wias moe swoje zadania jedynie przy pomocy metody krytifcznej tfi<go myliciela. Roz-

biór podmiotowych czynniltów poznania, t. j. umysu t jego stoHunlcu do przedmiotowo-

k\ jest koniecznym wamnkieni wszelkiej jasno. i i cisoci w rozwoju myli filozolicz-

B^. Na wynilcach rozbiom tej l&westyi zasadniczej opiera si caa dsitiza budowa Ilozo-
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iii. Dla tego te Kant siis/nie domai^ si>;. aby wszelki pogld na brt i wiat (

fizyka) mia za swoj podstawa popnedui krytyk uniy*u. Ila niej A^-yoUnonia i ^ J

jcia nasze o rzeczach {wzbawiose s filozoficznego ugrnntowaiiia.

Do wymienionych jn dzie Kanta (str. 12, zob. równie wjjiki pizywiedsbne wy*

iej na str. 80 i nast.). dodat* tu naoy ctzereg dalszych prar, w którj rh rozwin zasady swe-

go krytye^^zron, jako to: Grumllegnnrf zur Metaphyftik der Sitten 1785. MeaphymMif
Avfnv(/stjnaif1e drr NaturwiMcnachaft 1786. IHe Md^ffioH innerhalb da- Grmum der

bUmen Ycnniiift 179:J,

O zita« ^eiiiu krytyki mówi Kmtt w przytoi zoiiy^h na str. 12 PrtAegimu mik

wyd. z r. 178^3, str. 189 i nast.: .Krytyka jedynie zawiera w sobie griintowuie rozpa-

trzony i uzasadniony y^rys oraz wszelkie rodki pomocnicze metafizyki, jako nanki (ogól-

nego na dwiat pogldu); przy innych drogach i nrodkach nic jest ona modliw.* .A to

pewna, ze kto raz zasmakowa w krytyce, ton obrzydzi sobie na zawsze wsseUde bie>

dnie do^'niatyi-zne. ktijremi si poprzednio z konietsno^i zadawala, poniewa ni< I<-p!>ie-

go znale nie móg dla zaspokojenia swego rozumu. Krytyka znajduje si w takini

mym stosunku do zwyk^i szkolnej metafizyki, jak chemia do nlrhoniii, albo jak astrono-

mia do wioszrzb astrolo -ii. Rcz za to, e kto >!•• /Mstannwia nad zasadami krrtTki

i poj je. choby tyiki> przy pomo<y niniejszych jfruIcLntnMMiów. tw nigdy jn ni<- po-

wróci do owej starej i sofistyiinej nauki pozorów <.S< lieinvvixtn.si:hat'lK pr^eciwaie, z pt^
J

wn rozkosz wkroisy w obszary metatizyki, dostpnej teraz dla jego pojcia, nie wy-

magajcej ju przygotowawi^cfa odkry, a jednak zdolnrg przynie rozumowi trwale

zadowolraie.**

Donioso*^ Kanta wykazuje bardzo susznie Pawucki, O pod»tawie fihtofii str.

:)1 : «Kto chce by filozofem w prawdziwem sowa znaczeniu, konioezaie z Kantem i to

na seryo policzy sh; musi, bo caa t«»go< /c-na filozofia jest jakoliy komentarzem do nie-

go i bez niego staje si niezrozumia." Uroni te t<*go zdania przeciwko tym, którzy

u nas, id(.> za .Ianbm Snupkckim. «afoktiy niezmiern pogard dla królewieckiego

myliciela."

2. Wtpienie Jaico puakl wyjcia dla krytyki. Na zasadni-

ez donioso wtpienia pr/y krytyoznein poznaniu i-2e<r/y zwrin il jii/ iiwag»' Ka«t-

ZYis?,. Zob. pod tym wzgld(>m s»^3togólniej rozdzia 4-ty jego rozprawy O metodzie,

oraz l-sze Botmiftianie nad gaaadami Jdoz^i, I i do 10 jego Zand fihtufii

(co do dzie tych zob. wyej str. 10). W zaznac«my4>h miejscach Kartecyusz dowodzi*

e do pewnotMri dochodzimy tylko przezwyciajc wtpienie i dla tego rozpocz on sww-

j filozofi od wtpimta. Al(> zarazem wykazuje, e w samej ilzialalnoci wtpienia na-

rzucjt si n:iin pi(*rwsza zasadnicza prawda. «'0 ilo kfóiej ju adnej wtpliwoci by nie

tuoe. a mianowicie prawda, e jestemy, e istnif*jemy. bo w sanicj czynnoci wtpienia

i mylenia objawifi <i>' nkt nfi-^-^etro i<tnienia. W ten sposób doszed KartezytH? do zna-

koiiiitcgo zilania: fti/tln. r«/o sum. kun*' \ny.y \:\\ /->i jMni-taw dla okrelania y/irutnUttimi^

ptobkrza czyli kryltryum prawdy, t. j. tycli wia"s< iwoci i rysów, przy kt»r.vch ponM»cy

moemy odróni prawd od faszu. %a taki sprawdzian uzna Kartezyu^z jrmtiwi i try-

i'agi9Um naszy h myli (omne illud rerum est, (juod clare et distincte percipitor).

e- atoli wtpienie je»it tylko pierwttzym momentem krytyki, kt6i7 ustpi winieii

przed dalsz^iti rozwojem poznania, o tern mówi ju Kant. Sceptytców nabywa on

w przedmowie do 1-go wyd. Krytyld etyatego rottumu „nomadami, ktfiny z lekcevato>

nieiu s])ogldaj na wszelk sta upraw in^intu." Ri'.wnie trafnie mówi Herbart. im
n prawdzie kady, kto zer/t- ]H>' Zv;ia filozofowa jest skeptykiem, ale to kady .skep-

t\k I -t tylko porzutkujryni tiiozolfin (.IimIi t trt.-htige Ananger in der Pliilo-t»p)ii«' ist

.Skeptik»'r: aber es i-st aurli j«'der -Skfptikfr ;>ol< iuir Ant^inger). S^ HnetsHAi:tK zsiowu

dowodzi, e dziki pnieliiegl<i>< 1 mona zosUi skeptykiem. ab- nie Jjlozoem. .Skepty<;^sm
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poniwnjwa on na polu filozofii t. opozycy w parlaineiu ie, jest on równie p()tr^<''»"yni,

a Biwet koDioczDym. Z post4,>pem m filototti, skeptycyzm traei coraz bardziej mit
pod Bflgaini (Poraja vmd PoraitjNMiena, wyd. 2-erie 1877, T. II, 12).

C DM Jdzsp Kkrmkb piknie schaiikteiT^owa wtpienie jako punkt wyjcia fl-

kMofii na wsitpie do Rwego Wykadu fBotofii (D/iela T. I. 1) w fycli Dowaoh: «Czto-

viflk otodony jest zew^^zd nioHkoczon widowni zjawisk ronnaitoAci penych. Pal
rwt^ rufhoni. przepywaj ht^. spnczniku srony durliowofi i Tnnysoweg^o wiata. —
,» ^f>dnna n.irbkioni cina si intwc postaci a znów /.nikaja.. usuwajc si»^ nastpnym;—
wiirt- t-ay /vwot nav7> j<»st pasTiM in wnr/o. t4) liogicli i wesoych, to cierpkich i zapra-

wiwjch boleci, a na dnie duszy nas/>'j odbywaj si citrlo przemiany i przeobraenia

titm wewiujtrznej. ITczuda, któro niejrdy byy najpikniejszym sena kwiatem, wi-
inij i gin, a znów inne wiee rostulaj si pczkiem mtodyni; — piAwdy, ktre daw>
ni^ jaaneni Hloceni wieciy w piersiach namyeb, ^aRly, a na miejMca ich zapaliy si
nowe, bymów nnune z kolei; — wi^ dnsza Je^it jakby tirmanientoni wiecznie wsclio-

(Uriyi^ i lacbodzcyeb gwiazd. Nie dziw tcdw i w chwilach pokoju, gdy zamilkn
wna^ry zewntrznego ywota. — czowiek eota si w siebifv a zostajc sam na sam

2 <o\. ogamiony jc-^t t-zewn, niewypowi«»dziaTi tskntit. — radby pod^hu hnr \va»ne-

!<<»pa birie, samego siebie pyta. co w ty cli uczuciach jego jest prawd, co jest praw-

Jij w jiri«mijaj!^»'\Tii dramacie wiata. — co jest twierdz niewzruszon a trzonem, pud

iv«i u^canem cigle rodzcych si. cigle mkncych olu'aZ»w. Te chwile powntpicw a-

m, ttk njoczyitte i gbolcie, s pocztkiem opamitania si. s pnebttdzf>niem si uiy>

i sandem fihtofii^

W fym dncbn mówi toi Goucbowsm w Dtananiack T. J, str. XVII: .Skoro

-i': raz myl do t^^go stopnia rozbudzia, li si do dochodzenia ostatecznych zasad posu-

rt*.la, nie ma ju dla niej pokoju; ciga ona czowieka przez cao ycio, we WHzy.stkich

pooeniach, nigdzie si przed ni skry ni«' mona, w«z<;dzic pr/ed oczyma stawa, dnvzy
i'; i z.i<Tpiai' ci nic da. (V.owi'<k nosi si wszdzie z ni^. r/y nn dno idzie i toni*- w od-

iii';cie jciii, ry,y na wier/«h wypywa, nic inaczej jak dotknity uwym harpunen>, ktor>

na w umyle utkwiony, ju si nic da wyjc, cbybu zc mierci."

Zio atoli skeptycyzmu. jako zasady, nwydatiua z wielk wyrazistoci W. M.
KociAWSKi, gdy mówi w swej pracy o Dekadentytmie: ^Powierzchowne mdrkowanie
pfowadzi zwykle do skeptycyzmu: jest to wynikiem owej dziecinnej natur)' bawicego

^ wiecznie czowieka, któiy, gdy mu wiedza bez trudnoci nie wyoy wszystkich ta^

j' taników wiata, powiada, e nic nie warta, e w ni .nie wier/y." .Skcptycy/tn to nio

Qi<A74ia, druzgo<'i|ca ws7y>tko, ale i o<r/,yBZczajca atmosfen; duchown, liur/a. która cz-
•f'j tak jc^it podana w d/icia- li myli: to drobne koy<an!»». ni<'ZTiar'zrif', jak koysanie

fal ua [da-kiej w oilzie, kUire jednak rozchwiewa i rozlunia wszystko. To i-zynnik

Ujemny w dziejach."

S. Pogld lllozoiiezay na wiat

W potoezncm yciu wyraz /fwia oziuicza zewntrzny, widzialny,

zmjrsiowy byt. W tern znaczeniu 4wiat jako Hwwteme przeciwstawia

zazwyczaj Bc^^uu jako Stwórcy, jako Zasadzie odwioczntg wszelkie-

go bytu, niewidzialnej, duchowej. Znaczenie filozoficzne wyrazu iwiat

w poj^u pogldu na 4wiat czyli, jak niektórzy, cho niezn|M'lme w du-

cha naszego jzyka, mówi, iwiatopogldu j«'st znielnie innem, rozle-

glej»zem. W tern filozoficznem znaczeniu |>oj<^cie «wiaia ob» jiimji' bez-
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96 § 5,2. FOOD NA WIAT. 1

W2gld]iie wszystko, co istnieje, wi^ nie tylko byt widzialny, zmyso-
wy, ale i niewidzialny, duchowy, nie tylko byt teraniejszy, ale i prze-

szy i przyszy, iiie tylko objawy i zjawiska bytu, ale i jego od-

wieczna istot, o ile to wszystko uznajemy za istniejce. Z tego

wynika, e tilozoticziiy pogld na wiat obejinnjr w ogóle wszystko,

co tylko moe 1>V('' pomylancni jako istnicjatc. Je.st to w gnuicie

rzeczy pogld na byi, na to. co istnieje, na rzeczywisto. O poczt-

ku i skadowych czynnikach idei rzeczywistoci, jako przedmiotu wie-

dzy, mówilimy ju \^'yej (§ 4,8). Obecnie zastanowimy si bliej

nad form, jak przedmiot ten przyjmuje w badaniach filozoficznych.

Najogóbuejszem poj^iem umysu ludzkiego, obejmujcem wa^st-

kie, najrónorodniejsze prgidmiofy wiedzy, cait^ przedmiotowosó, czyH

objektywn realno, jest bjft. Wszelka wiedza dotyczy w ten lub

inny sposób bytu, ma za przedmiot t lub ow stron jego, t lub ow
wlasnosó, ten lub ów objaw jego, t. j. wszelki przedmiot wiedzy jest

byt4*m, rozpatrywanym pod tym lub owym wzgldi^m.

Ju z powyszego okazuje si, e byt przyjmuje dla nasz. go

umyshi najrozliczniejsze Ibrmy. ])rzedstawia si nam jako nieskoczo-

na mnogo objawów, przdmiot<>w. rzeczy, istot, ich skadowych ezyi\-

mków, zasad i |>rzycz^n, wytworów, odmian i skutków, ich roz-

woju i celów, ich stosunków, zwizków, wzajemnego na siebie oddzia-

ywania, a to wszystko moe by rozpatrywane bd z punktu widze-

nia przutrzmUf jako czyimiki obok siebie istniejce, bd ze stanowiska

ctaeu, jako czynniki po sobie nastpujce.

Ta nieskoczona mnogo szczegóowych momentów bytu wywo*
uje pocztkowo w umyle ludzkim wraenie nisiadu^ eftootii, pewne-'
mniej lub wii i

j przypadkowego lub samowolnego zjednoczenia ró-

nych lub sprzecznych czynników. wiadcz o tem róne wytwory

fantastyc^zne mitolo<j;ii, a mianowicie ])ogl(i, jakoby wiat obecny wy-

tworzy si z rzeczywistego chaosu, jako ze swego ])icrwotncgo stanu.

Pogld ten poj mona jedynie^ jako reminiscency owej epoki w roz-

woju umysu lutlzkiego, gfy nie móg si jeszcze naleycie zoryento-

wa wród bytu, gdy mu si takowy podmiotowo przedstawia jako

chaos

.

Z czasem atoU sam umys wprowadza ad i porzdek w swoje

poglcly na byt. Zaczyna grupowa jego czynniki skadowe. Podob*

ne i pokrewne jednoczy ze soba i wytwai-za z nich pewne pojcia

ogólne, które umoliwiaj coraz janiejsze objcie nieskoczonej miiia-

goci szczegóów. Przypadkowo i samowola w ich poczeniu oal-

puj teraz jednostajnosci i prawidowoci, wskutek czego waaya&ie

te szczegóowe czynniki bytu jednocz si coraz harmonijniej i przyj-

muj z czasem charakter zgodnego w sobie ustroju, w któi^m wim^mIi

i
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ko wzajemnie si«j uzujieliiia, luwdatuiajc pcwii** jrdnoliU' zasady,

wprowadzajce sta2y, niezmiennj porzdek w ow mnogo powiza-

nych. ze sob szczegóów.

Wskutek takiego postpu w rozwoju umysowej dziaalnoci czo-

wieka, wytwarza si pojcie wiata^ kosmosu, jako prawidowego
ustroju wszechbytu, w którym kady szczegó zajmuje waciwe sobie

miejsce, wyxukaj%oe z pewnych praw powszechnych, dziaajcych je-

dnostajnie, wszdzie i zawsze.

Poznanie bytu motiwem jest dla umysu ludzkiego jedynie na
[>odstawie takiego zjednoczenia mnogoci jego cz3mnjków w jednem
ogólnem pojciu prawidowego w sobie wiata. To te mówic o po-

znaniu w oi^óle, wic i o jakiejkolwiek nauce. 0|)i>'ramy si juz na ta-

kim poji u óitiata, jako przedmiotu poziiaiiia. lumki. Chaosu, po-

2L>awionr-^o jn-aw 1 ustroju, prawidowoci i f^taosc i w zasadach i ob-

jawach, bada, poznawa, zrozumie nie mona, bo umys nie znajdu-

je w nim adnej podstawy dla swoich bada i wywodów.
Z powyszego wynika, e na samym wstpie do filozofii, rozpo-

czynajc filozofowa, choby jak najsamodziehiiej, ])Osiadamy ju pe-

wne pojcie 4maia^ jako wytwór dotychczasowej kultury umysowej,

a chcc konsekwentnie zastosowa zasad krytycyzmu, musimy sobie

zda jasn spraw z treci, znaczenia i uprawnienia tego zasadniczego

pojcia. Ma ono zatem w krytycznej filozofii tylko znaczenie isymezU'

Mweffo przyptuzctmia, domagajcego si jednak rozbioru przy dalszych

badaniach. W tym celu objaniamy ju tutaj we w.st])ie do filozofii

pocztek, genez t-ego pojcia i^wiata, jako wchodzcego w skad sa-

migo okrelenia filozolii. i zazna- /iuiiy te dane, które doprowadziy

umys ludzki do wytworzenia tego zasadniczego pojcia.

Dane, które wywoay wzmiankowany powyej rozw()i ninyslu

i wytworzyy w nim pojcie wiata, jako wynik yciowego dowiad-
uzenia, sprowadzaj si do nastpujcyci momentów:

1) Obserwacye astronomiczne, a mianowicie jednostajno i pra-

widowo w biegu soca, ksiyca i innych cia niebieskich, w na-

stpstwie dnia i nocy, pór roku i t. p.

2) Ustrój organizmu i prawidowo jego czynnoci (fiinkcyj),

pocigajca za sob bezporednio i pewn prawidowo w zaspakaja-

niu jego potrzeb.

3) Spostrzeenie pewnej typowej zgodnoci w ustroju organicz-

nym wszystkich istot yjcych.
4) Stosunki spoeczne, ])owodujce ])ewicn porzdek w yciu

kaidego osobnika, poczwszy od dziecistwa.

5) Prawidowo w cz^Tinociach umysu, doprowadzajca czo-

^it^ka do prztkuiiimia, c zaspokojenie jego potrzeb, urzeczywistni©

-

Digitized by Google



98 § 5,2. POGLD NA WIAT. ' 1

nie jego przodsiwzi(», zamiarów i celów, zaley nie tylko od sewi-l
trznych okolicznoci, lecz i od rónych wewntrznych warunków, wy-

3

raajcych si w ])ewiiych umysowych wyina^aniiK li (estetyczuyclL 1

logicznych, moralnych K któryi li zjednoczenie doprowadza do i>ojcia*J

O wys/.ym roziuimym purzt^kii rzeczy. Nareszcie: %
('}] Rozwój i wyksztacenie umysu, zwracaj^e uwag^ na

wysze dane. J
Pomimo za.sadniczego znaczenia tej idei wiata, jako prawidiowerl

go astroju bytu, dla cielesnego i umysowego ycia fzowieka; i)oim-1

mo niewtpliwoci, z któr idea ta, wskutek ow3'ch danych, narzofial

si umysowi i uznan zostaje przez niego za konieczn podstawki

wszelkiej teoretycznej i praktycznej dziaalnoci, — nie trudno jednak|

zrozumie, e filozofia, majc na wzgldzie zasad krytycyzmu konsek-

wentnie, do granic moliwoci zastosowan (§ 5,i.), nie zadawala si^

zaznaczon treci idei wiata i nie prz>'jmiije jej dugmatycznie ZiV

bezwzgldn podstaw swych poszukiwa. PrzeeiuTiie, filozofia 2 isto-?

ty swojej, jako krtftyrzne poznanie rzeczy, poddaje wszechstroitiK iaii

rozbiorowi tak(* i to zasadnieze pojcie, widzi w uiem tylko tvm< za-

sowe |)iz\ puszczenie i stosuje do niego równie zasad wti-utui

i§ 5,1.2 ). Wic przypnsz<'zn. <» idea ta moe by bdn, e bA i n\v-

e nie by jednolitym ustrojem, e wiat moe nie by prawidlr >sva,

zamknit w sobie caoci. Co wicej, w imi zasady krytycyzmu,

filozofia przypuszcza mono, c wiat w tej formie, w której naan

si przedstawia, wcale nie istnieje, e nie ma rzeczywistoci, lecz je^^t

tylko wytworem naszej wyobrani, rodzajem podmiotowej halucyuacyi

pozbawionej przedmiotowego bytu. A choby si te filozofia przekli-

naa w sposób niewtpliwy o rzeczywistem istnieniu czego, odpowtt-

daji^i < go naszemu pojciu o wiecie, to i wtedy jeszcze moe ^vt-

pi o monoci dokadnego [)oznaiua t>cgo czego i o zgodnoci nasKf

-

go zwykcgu ia wiata z ]>rzedmiotow rzeczywistoci. "W ka-
dy] u razie, pogld prawdziwie filozoficzny na wiat, i zynitu y zaiio<

wyuiagaiiiom kryt>eyzmn. moliwy jest tylko na podstawie pO()rzt-d-

ni( <Tf) rozbiom owego trdycyjm-go pojcia wiata i ws^zclkich uza^Mhd-

niony('ii wtpliwoci co do cisoci i prawdy tego pujc( ia.

Wszechstronny rozbiór pojcia bytu i wiata, okrelenie jrgo za-

sadniczych, podmiotowych i przedmiotowych czynników, uharakt^:;^^>

styka jego typowych objawów i ich wyjanienie na podstawie owych
czynników zasadniczy(^h, — oto waciwe zadanie filozofii ochionii* do
przedmiotu jej badania. Bozwizame tego zadania ley ju za obi^-
bem bezporednich bada wsipu do filozofii, który jak to widzielittiy

wyej (§ 11, ma tylko za przedmiot rozbiór naszych poj o filoBottl.

Mówilimy tedy o bycie i wiecie tylko o tyle, o ile to jest koniiMfc*
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§ 5,2. foolj^d na wiat 99

uem dla wyjanienia sainf^^o pojtjoia o lilozotii. W tym te rrlu do-

iamy tu jeszcze jedn^ uwagq, dotyczcy pogldu iilozoiiczuegu na
wiat.

Bez wzgldu na ostateczne wyniki ^adaii filozolicznycii odnonie
do byta i jego objawów: czy one bd miay charakter przeczcy,

negacyjny, czy te wyjani w sposób dodatni tradycyjne pojcie

wiata, — filozofia, skupiajc te wyniki w jedn cao, dochodzi do

9gih$go na Mat pogldu i przez to czyni zado naturalnej dnoci
umysu ludzkiego do objcia myl wszechbytu. Dno do takiego

ogólnego na wiat pogldu jest gówn podniet w rozwoju myli fi-

lozoficznej i wspólnie z krytycyzmem charakteryzuje wszelkie praw-

dziwie filozoficzne poszukiwania. Dla tego te filozofia prawdziwa

zrzeka si wszechstronnego urzeczywistnienia owej dnoci, jedynie

gdy duchodzi do uzasadnionego krytycznie przekonania, e owa di^-

no nie moe by urzeczywi.srnion z powodu ograniczonoci mnyshi

Imlzkief^o. a mianowicie jego zdolno.ci poznawczych. Ale i w tedy

rozbiór krytyczny tradycyjnego na wiat pogldu zmnsza filozofi do

zastpienia go wasnym, choby przeczcym pogldem.
Majc na uwadze ten czyimik, ograniczajcy wszechstronne urze-

Gzywisimenie dnoci do ogólnego na wiat pogldu, naley powie-

dde, e filozofia, z istoty swojej, dy do wytworzenia ogólnego na

wiat pogldu o iU to jut maiUwm przy pomocy krytycznego pozna-

nia rzeczy. Ten dodatek jest koniecznym w imi^ krytycyzmu, bd-
cego pierwsz zasadnicz waciwoci filozofii.

Pogld przeczcy na wiat. Histoiya filozofii wykazuje, e wielu

ttjilkieli dochodzi do przekonania o niemonoci wytworzenia ogólnego na wiat pogl-

du % powodu, e stdobod poznawcze czowieka nie s do tego wystarczajeemi. Pomi-

jje tk^kiw, o któiycli jo bya mowa powyej (§ 5^i,t), saeugiy ta sa nasz
nwag nczególni^ dwa wapcsesne kiemaki myli filozoficznej: nowohon^ftm i po-

Nowokanyci (F. A. Lange, Liebmann, Rikhl, Vaihinoer, WiesenorCs i inni,

/<}h. wr*»j yfr. 55> usiltij}\ zf«tpi<^ dotychczasow filozoH now naukow i dowodz,
Z' ta nouri filozofia zajmuje si tylko takiomi pr/.odmiotami. które sf\ doHt^*pno dla )a-

aaBia naukowego. Nauka liada za tylko zjaiciska wiatii. a nio Jogo istot-. To to/ ta,

tak zwana fuiukowa filuscofiu wycza zo swego zakit^su wszelkie pogldy na istot- wia-

ta, widzi w mcii, w najlepszym naie, tylko objawy twórczej wyobrani, uzupelniujcej

Mi naukowej wiedoTi Ale wiedza ta na wycznie za przedmiot wiat ^mmsk Tylko

pnettaizaa nieaaokowa meb^isyka zajmuje si, wedhig tego zdania, dotd jeszcze kwe-

^funi, dotyczoemi istoty wiata.

Pogld powyfzy opiera si na wynikach krytycyzmu Kasta (§ 5, a szczo-

L !nti i na jego okreleniu istoty i zjawiska. Rnirf pomiwh}' temi pojp' iami sprowa-

-^-a kant do rónicy, istniejcej pomidzy takim pr/cdmiotam \vi(>dzy, kt<>rego 8obie wy-

wtrazi nie moemy zmysowo i który dotyczy rzeczy samej w sobie, a takim pizedmiu-
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tem, który pnyjmje dla nas form zmysowego wyobnuteiua. Pierwsi^ pnedmiot m '

naa^ywa noumenon (od v&t>C = mzam, umys, to, co jest dostpne dla myli); drap

phaeuomenm (od ZTMo = (.wiotlam, wyjawiani). Na k'j zasadzie rozr»Dia Kani

dwa wiaty: zmysami i umysom/ niiiimliis sensiliilLs et int^^llig-ihilis) i dowodzi, e tyl-

ko pierwszy jost przedmiotoui empirycznego poznania, podczas irdy dniiri ,.pr/rw\^^

mhT<: nf\«;7ych zdolnoAH", poniewa do nif^^ro zastosowar sI j\\o d;ij:\ pojtjcia naszego

rozsdku, jako praezuaczone wycznie do wytwarzania wyolnaeu zuiysiowych. W teo *

.sposób uzoiiadDia Kant swój pewnik o niemonoci poznania r/eczy samej w nobm. — I

Szczegóowe rozwinicie ty-h pogldów Kanta zob. w jego Kryyin czystego rocMmi, !

Awdityka, ksiga TI, dzia 3-ci: Zasada podsutu mstfaUtick w ogóle prgtdmkitóm m !

phmomena i wnmenfL
Za pnokt wyjcia i za typowy objaw wszelkich nowoczeenych narzeka na mtta-

'

fiMjfk, powtaisanycli bezmylnie a do znudzenia, uznai' naley na<t«;ptij< r> zdania KaiH

t«, wypowiedziane na .str. 191 I') <>h ,/nmrnóit. Mówi tu Kant; „Wszelka bdna wstu-

ka, wszelkn r/.f/a mdroM tr\v;i tylko do f/asn. w kocu imrzy sama !?icbtf, a najwy-

szy stopirii kultury zarazem chwil jrj ui»;ii!ku. Odnonir' do mftafiz.rki rhwili

ta nade</lii obecnie. Dowodzi teiro stan. u jaki wpada u w>/.ystki(h nandi.w uczo-

ny ch. pomimo caej gorliwoci, z jak^ j oprucowy wuj, naniwni z innomi naokaon

wszolkiojro rodzaju. Cie jej podtrzymuj jeszcze stare urzdzenia studyów uniwersy-

teckich, jedna jedyna akademia naok wywikuje jeszcze od czasu do czun, wyznaczje

nagrody, jedn lub drug prób na tern polu, ale do gruntownych nauk jo jej nie za>

liczaj, a gdyby jakiego wysoko uzdolnionego ma chciano nazwa wielkim met&fi^-

kiem, kady sam o i Izi jakby przyj t yczliw, lecz zapewne w nikim zazdroci nie

wywoujc pochwa".
W zdaiiiarl) tych jt-dnosfronni kantyri upatrywali bezwzgldne pot^jpienic niota-

fizyki pr/.*'/, iiii>tr/a, <.nly tyiinz;i-i iii mi tu tylko na niy^H "^tar ihupnafijczn D)«-ta-

izy kt'. Swiiidi z;^ o ti-ni --ow.i, pr/.y wicdzinuc wy/.rj i-^fr. UAj a wypowiedziane boapo-

.•iredniu przed tcuii ^dauiaiui. iYzM-iw.stawia ou Uiu jak najwyraniej „zwykty szkolnej

metafizyce* metafizyk prawdziw, opart na krytyce umysu, a zdoln „przynie ro-

zumowi trwale zadowolenie*.

Pozytywizm Augusta Coiitb'a opiera si na tym samym pewnika o niemonoMi
poznania iatoty bytu, tylko e Comto w swoim Kunie fihg(gfii pmtyiywn^ s wiksz na-

mitnoci, ale te i z mniejsz krytyeznoci ni Kant napada na wszelk-w ogtti

metafizyk, jako n i
i
i-zej.sciowy moment w rozwoju umysu ludzkiego, wytwarzajcy

ogólne poi>''i»i o i.snci,' bytu. podczas gdy prawdziwa pozytywna filozofia zprauje irifl

wylczn(! badaiii< ni zjinrhk i rh -sto^nnków.

W tym dticliu Hkhhkrt Spkk('Kh rozjii^ /yiKi wykad swej Filozofii si/nt' ti^c^my

pogldom na niepoznatfonc (zob. jego prz.yloczone wyej str. 14 Picncaze zcunu^

§§ l<~-34). Wiki^zo za wspólczoanycb pozytywistów albo wcale nie mdwi o metafr

jsyce i istocie bytn, albo te wspomina o nich tylko powierzdiownie z przeksem i Ukf
cewaeniem, jako o rzeczach, nie godnych uwagi powanego un^slu.

Pogldy powysze, zaprzeczajce monoci poznania Istoty wiata i dowodzce^ i«
jedynym przedmiotem nauki s jawiskaf fenomeny, moemy jednoc^ w og6ln^

zwie fenommalizmu .

Nie roztrzsajc obecnie prawdy lub faszu ty* b pnfrldw. co moe by jedynie

zadaniem krytycznej teon i poznrjnin fij '2 ^ « ), — mnsiiny tu jednak zauway, o cho*'-^

by pogldy te byy jak a.ijbardziej uzasuiaiono, to jednak nie mosr one suy ,\ pod-

staw do zapraecitenia, o liozofia z istoty swojej dy do ogólnego na wiat pogk'\du.

Dno ta oywiaa zawsze wszystkich filozofów, wic i powys^ch mylicieli, poc2^-

njc od Kanta. I oni mieli pierwotnie na oku ogólny pogld na wiat jako ostataM^

1
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§ 5,2. POOI> NA WIAT. 101

rei swTch hadan. a od.«tpiIi od tego '"f^ln tlopifro wskiittk mni'i lub wiwj kryfyrv>ne-

^0 pm«K'wiadf'7nTiia o niemono.ci }<"jo osi;(!j-nii;i i;i w-rud <lan,\(li wnnmków. Z tom

w«:zT!«ikieiii i oni doszli w kocu do pewntyo pogldu uu swial. cho uio ilodatnie^n), to

przeczcego, wykazujcego, c te lub owo poj.^eia o istociu hyiM nie odpowiadaji\ rz<»rzy-

wisloei, lob les sa olirbem iiasscgo pomuiiA. Zapnecsmie pnwdjr tradyryjiu-go

gMi na wiat moe mie wodnaam flloKoficrae jedjnie na podstawie popnsedniego rcn-

Imm jogo tred, a wi^ ma ono za pnedmiot t sam trei tylko, e nie lumje jej za

piawd, a wykaznje szczegMowo jej fasz lab uudno. W ten 8pos«')1>, pomimo istnie-

nia pnecacych pogldów na t lab ow kwe>^ty filozoflcam, wyzna naley, c dooH
do nrólnogo na i^ ht p();.1:\(hi. w granicach kiytycasnego posnania rzec^, jost cech zna»

miam wszeikioj w ogóle filozof

3. Zasadnieze pojcia filozoficznego Da Awiat pogldu:

ifitota i panisko.

Byt, istnienie, rzeczywisto, jako ogólny przt rhniot wiedzy lu-

ikkiej, wchodzcy w skad wszelkiego na wiat pugli^dn. przpilstama

si^ nam w dwóch zasadniczych formach, które day powóil do urobi*

nia dwóch zasadniczych poj metafizycznych, jakiemi s: Utoia i od-

jaw czyli ^awUko, cise wyjanienie tych terminów jest koniecznem

dla ozasadnienia zarówno dodatniego, jak przeczcego pogldu na
wiat. I przeciwnicy metafizyki, dowodzcy, e i«toty bytu pozna
me moemy, maj pewne pojtjeie o tej istocie, jako o przedmiocie

swoich sdów przeczcych, tem bardziej powinni mie jasne pojtjeie

o objawach^ zjawiskach, bdcych, wedug nich, je^lynym iuzedmiotem

naukowego poznania rzeczy.

t > Ioji^ciu istuti/ wspomnielimy ju powyej, mówic o pogldzie

Kanta na rónic midzy istot i zjawiskiem izob. str. 91) . Obecnie

))ojcia te musimy cile okreli, aby ich uycie nie pozostao

< liwiejnem i nic dawao powodu do nieporozmnie, tPorównaj te,

co w tym wzgl^ie powiedziano wyoj § 2,3, str. 58).

Otó, przez wyraz Itfato, w znaczeniu metafizycznem, gdy mó-
wimy np. istota rzeczy, istota wiata, istota wszechbytu i t. p., rozu-

miemy ten ogólny zasadniczy czynnik rzeczy, wiata, wszechbytu,

któiy wyraa si, dziaa, wystpuje na jaw we wszystkich szczegóo-

wych i pochodnych czynnikach, nazywanych ubawami lub ^awiBkami
rzeczy, wiata, wszechbytu. Tak pojta istota oznacza zupehiie tosa-
mo, co wyjaniony ju tennin zasada, w znaczeniu przedmiotowem

^ 4.:5 3;. IsLuLa Fzcczy jest jcj zasad przedmiotuw, joj principium

iMiendi.

Tcnninem aciskim dla oznaczenia tak pojtej istoty czyli zam-
<l\j metafizycznej, bytu, istnic»nia c^rgo^^ jtst suhstan<ya (substantia od

iiubsto = podtrzymuj), przez któr rozumiemy w filozofii to, co jest
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I

niewidzialn podstaw, podkadem, ub jak u nas dawniej mówiono,

podio^, wic w ogóle przyczyn ostateczn pewnej rzeczywistej tm-

ci, wystpujcej na jaw, a zatem tlbfawdw, i^moUk* Pogld, dowodz-

cy rzeczywistoci wbitant^^ jako iitafyt tawiy byta i jego objawów,

znany jest pod nazw wManejfonaUgmu i przeciwstawia si^ wspomms-

nemn powyej i str. 100) fenomenalUmowi.

Jeeli istot rzeczy, jej zasad metafizyczn czyli nAHancy poj-

mujemy jako samodzielnie cz\iiu^ przy wydaniu objawów lub zjawisk,

natenczas owa podoga staje si podmiotem^ suhsancya — subjektem

(§ 4,3,2.). Ztd pochodzi, e wszelki podmiot, suhjekt, jakf) realnie ist-

niejcy, jako byt, j('st substancj, czyli istot, zasad w stosunku fk-

wszystkich swoich objawów; ale z tego nie wynika, aby kada subsian-

eya bya subjektem^ kada iHota lub za$ada rzeczy podmiotem, P^tdmio-

towoie, mJbjektywno przypisywa mona jedynie samodzielnie czynnej

mMancyi, Mmm lub gtuadsis metafizycznej.

Wobec powyszego wyjanienia pojcia substancyi dziwnem si

wydaje, e wielu zwolenników subjektywnego idealizmo, uznajcych

jestestwa mylce za jedynie realne istoty bytu, z zaprzeczenieia

wszelkiej rzeczywistoci po za niemi (Bebkbet), walcz przeciwko

pojciu substancyi, bronic zasad fenompnalizmu i nominalizmu. T©
ieli istoty mylce s wanie subst^ineyami mylcemi, bez wzgldu
ua blisze ich okrelenie.

Pojciu istoty, zasady/ inetafizyeznej lub sidrstancyi iirzceiwstawia-

my pojecie objawu, zjawiska, albo z laciiiska fenomenu § •">, 2, i.) Ter-

min ten oznacza tre pochodn, zalen od swej istoty, zasady, sub-

stancyi, wystpujc ua jaw jedynie pod jej wpywem, przy jej udzia-

le. Ztd pochodzi, e pomidzy objawem, zjawiekiem i jego istot^ za-

chodzi na polu bytowem, metafizycznem, taki sam stosimek, jak w za-

kresie myli pomidzy zasad logiczn, jako przesank i wnioskiera

(§ 4,8,s.). Jest to w^ciwie jeden i ten sam stosunek zwizku jmg^-

egffnowego czyli prtyezynowoeU objawiajcy si tylko w dwóch roznydt

sferach wiedzy, w przedmiotowej czyli metafizycznej, i podmiotowej

czyli umysowej, logicznej.

Zazwyczaj stosujemy tak zwane prawo przyctynowoci do stosim-

ków przedmiotowych: w zakresie za logicznym powoujemy si na

inne prawa, a mianowicie na prawo wystarczajcej zajady
(
priiicipiuni

ratiouis suflieicntisi. Lecz w p;run(:ie rzeczy to prawo logiczne jest tyl-

ko logiczn form prawa przuc^mowoiei, l)duee<;o konieczn zaj^adj)

wszelkiej w ogóle wiedzy, tak ze wzgit^du lia jej przedmiotowe, jak

podmiotowe czynniki (§ zob. tr pod tym wzgldem moj roz-

praw: Psychohni^^rh metaphysische Analyse der Grundgesetze des Den-

kene^ w Philosophische Mouatsheite I87(j, T. XU, 110 i naat). |h*
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prawa przyczynown. i iiif byo by zwizku logu ziiego pomidzy my-
lami i natlto nit' istniaa by w naszym mnylo idea bytu objfktyw-

u»*go, wiata, jako przedmiotu wiedzy. Do tej idei docioilziiny

jedynie przez zastosowanie prawa przyoz3^lowo8ci do naszycli podmio-

towych danyck, do wrae i wyobrae, które pojmujemy jako ^ikuU^,

wywoane przez pewne, od nas niezalene przedmiotowe przycztfny,

Ztd pochodzi, e kto zaprzecza przedmiotowej reahioci prawa przy-

czyny, traci wszelk podstawy do poznania jakiejkolwiek rzeczy, wic
staje si^ Aep^fkMm. wiadczy o tern przykad Humb^a (zob. wyej
str. 80},

Pojcie istoty, zasady metafizyczm^j, substaneyi sprowadza si
red}' waciwie do pojcia przpczrmy^ a pojcie objawu, zjawiska, feno-

menu <lo pojcia skutku, wywoywanego przez t przyczyn. Dla te-

go to niysli< iclc, z;i|»rzeczajcy monoci poznania istoty bytu, wiata
i dowodzcy, e przcdnitcm wiedzy naukowej iu'>^"h by tylko zja-

^^nska .§ 5, 2, l i, niinvi zazwyczaj o dw<x h ro«lzajacii przyczyn: jedne

s przyczyny pierwotne i ostateczne, drugie s przyczyny blisze, po-

• Kodne. Te ostatnie dotycz wzajemnej zalenoci zjawisk jednych od

(imgich, pozostaj tedy w sferze wiata zjawiskowego, a wi^, wedug
owych mylicieli, s poznawalnemi; podczas gdy przyczyny pierwotne

i ostateczne stanowi niedostpn dla nas istot wiata, lec za

obrbem wszelkich poszukiwa naukowych. Do krytycznego pogldu
na ten fenomenaUzm zbliymy si najlepiej o tyle, o ile to jest nie-

zbdnem dla wyjanienia poj o filozofii^ gdy rozpatrzymy dalej tre
i znaczenie terminów objaw, zjawisko,

Tcnuiuy oljaw i zjawisko s blizkoznuezne, lecz kady z nich po-

siada w naszym jzyku wlai i\vv sobie odcie myli. Wyraz objaw

zaznacza bardziej swoj zalcusjsr od istoty^ anieli vyvraz zjawisko.

<>dy mówimy objaw. i)rz\diotlzi nam zaiaz nn myl pytanie: objaw
czemf podczas gdy zjawisko ma charakter bardziej samoistny, nieza-

leny od istoty, przynajmniej nie zaznacza bezporednio, e j<'st jej

wynikiem. Wskutek takiej róinicy pomidzy terminami objaw i ^au^i-

sko fenomenaUzm posikuje si u nas prawie wycznie ostatnim ter-

minem, a unika pierwszego.

Wedug nas, termin gjamtho jest zupenie na miejscu tam, gdzie

moiemy w myli oderwa dan tre pochodn od jej róda czyli

istoty, gdzie istot t moemy i chcemy pomin milczeniem, — a za-

tem w tych wypadkach, gdy tre pochodna moe by pojmowan,
jako co samoistnego, niezalenego od ist-oty. W tych za razach,

fif\y tre pochodna nie moe by traktowan myli jaku co odr-
bnego, lecz czy si bezposiedmo z istot, gdy zatem nie jest skut-

kiem jakiej dalekiej, meoki esionej przyczyny, substaucyi, lecz przód

-
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sta^aa si wyranie jako wyiiik dziaania pewnej istoty, ])ewuego oso-

bnika, podmiotu, subjektu, — wt^dy stosowniejszein jest uycie ter-

minu objaw^ aniieli zjawisko,

T tak niówimy o zjawiskach fizycznych, poniewa ich zaU^no^ó

od istoty, czyli zasady fizycznego hvtii, jcrro .snhstaiicyi. nic jest l)ez-

porednio widoczn.
'

Zaz^wyczaj sprowadzamy wprawdzie ajawiska

fizyczne do dziaania prgyrod^t wUury, ale to pojcie przyrody, natu-

ry nie uosabiamy o tyle, abymy widzieli w niej osobnika, wyraaj-
cego czynnie tre swoj w owych zjawiskach fizycznych. Przeciw-

nie, przyroda, natura oznacza, w zwykem tego sowa znaczeniu, su-

m, zbiór wszystkich zjawisk fizycznych i ich wzajemnych do siebie

stosunków, bez wzgldu na blisze okrelenie ich istoty, zasady, przy-

czyny metafizycznej, czyli substancyi Tu wic ^aaauka stanowi sa-

modzielny, odrbny przedmiot naszej wiedzy.

Mniej ciseni jest ju zastosowanie tego tenuinu do danych, ma-

jcych za przedmiot ycie, tak organiczne, jak i ninysowr. Pojedyn-

czych, oddzielnych organizmów, }nvych osobuikuvy, jednostek nie mo-

na ju cile nazwa zjawiskami, a to dla dwóch przy^czyn:

1) rozpatrywane «ame w sobie, s one waciwie istotnenii przy-

etynami^ zasadamif mibstancyami^ stauowicemi ogólne siedlisko, ród}<>

dla pewnej treci pochodnej, a wic dla szeregu szczegóowych obja-

wów biologicznych, yciowych, bezporednio zczonych z danym or

ganizmem, z dan yw istot;

2} rozpatiywone za w stosunku do swych przyczyn, którym
jako skutki swe istnienie zawdziczaj, nie mog byó od nich oder-

wane i badane jako samoistny przedmiot wiedzy; przeciwnie, dan\

ywy osobnik czy si bezporednio z gatunkiem, do którego naley,

i jest jego objawem., nie za samodzielnem zjawiskiem.

Podobnie, faktów szczegóowy(^h y( ia Aycwnt^tiznegu, j)sychicz-

nerro owych jednostek, istot, nie nal< y waciwie nazwa wprost Tja-

wiskamiy k'cz objawetmi psyoliit ziicnii. |ionifwa fakty tv nic maj .sa-

moistnego bytu. iiirzalenego od daii('o;o osobnika psycliicznego, lecz

h\(z si z nim bezporednio jako wyrazy jep^o zasadnii zyc h iiidy\yi-

dualnych waciwoci. Jeeli, pomimo to, uywa ja^ u nas zazwyczaj

wyraenia zjawiska psychiczne, ma to miejsce jedynie wskutek tego, e
w obcych jzykach tej subtelnej rónicy pomidzy terminami objaw

i jawisko tiio ma, a nasi tómacze obcych dzie nad t rónic si ni

zastanawiali.

Tak samo w zakresie spoecznym instytucye, wypywajce z Tom

licznych wierze, zwyczajów, praw i t. p., nie s poprostn gfawiAam
spoecznemi, lecz obfawami yciowemi danego spoeczestwa. Fakty
dziejowe, wielcy ludzie i t. p. równie nie s tylko zjawi^mi hiiAp-
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mznemi, lecz s {thj'nvft»in ycia umysowego i dnoci pewnych wi-

dzialnych i dotykalnych osobników, tych lub owych narodów.

Traktowanie wszystkich tych przedmiotów wiedzy ze stanowi-

ska konsekwentnego fenomenalizmu, jako prostych zjawisk, bez uwzgl-
dnienia y\v\'ch iiirh-widualuoci, istot, ustrojów, wyraa jucych swoj
tr(p(^ ogóln, zasadnicz w tych szczegóowyi h faktach yc iowNcb za-

dawaloiiy gwat [irzedmiotowym, rcahiym <lauyiu. Dane tc bowiem

wykazuj w sposób oczyr^Msty, e pierwotnym, zasadniczym cz>Tinikiem

dla wszystkich tych szczegóów jest pewien osobnik, ustrój, pewna

istota, — jednem sowem pewien podmiot, objawiajc^/ bezporednio

swoje waciwoci, swoj tre indywidualn w owych szczegóach.

Tych szczegóów zatem ani bada, ani pozna nie mona bez nwzgl-

dnienia przedewszystkiem owego zasadniczego czynnika, podmiotu,

owej istoty czyli satady danego szeregu objawów, podobnie jak obja-

wów ycia organicznego bada nie mona nic uwzgldniajc danego

DStrojn organicznego, z którym te objawy si jednocz na podstawie

prawa przyczynowoci.

Jak fizyologia opiera si na amotUmiiy tak te badanie objawów

ycia opiera siq winno na rozbiorze wasnoci i praw ywc\j substan-

L-yi, Lworzccj dany ywy ustrój, dany osobnik organu zny. umysowy
hh spoh'. zny. Przekonywa si o tern nauka prawdziwa na kadym
k -oku i nzu[>i'nia jednostronny t-noint-nalizm badaniami nad wat i-

wokiami i jirawami owych zasadniczych osobników, ln^diny*]! ró-

ilem pewnych charakterystycznych objawów na rónych polaci po-

wszechnego rozwoju yr ia. To te nauka, jako nauka, wic i filozofia

naukowa, nie mog by utosamione z tendcncyami fenomenalizmu,

jak to zwolennicy tego pogldu czyni. Nauka nie wycza bynaj-

mniej badania i^stoty, zasady, danego szeregu objawów, chocia wy-

zna naley, e punktem wyjcia dla takiego badania istoty s zawsze

jej objawy, z których dopiero w \'prowadzamy wnioski co do waci-
wo^ i praw, charakteryzujcych ich zasadnicz istot.

Obrona metafizyki. Chocia szesegióowe wtsadoicnio metafizyki iz<>h.

wy^rj "itr. .'>7, orn?. 50 i nast.) nic wpada w 7akr»*v naszych zada, to jednak

isasMu^mnd. powyej (lno'^.'- do opólnepo na wiat poL-^Idn. rhamkffrTzuju^^a filozo-

tak cile si»; czy z kwt -^tyanli motafizycznemi. dntyt zm cnii f^ytu, jako oj:<dn« n'ii

przedmiotu wicdy.y i jego istoty 2, 8,»), e nio mooniy tu poinini: milczenium upraw-

Bieniat^io rodzaju possukwa. Pytamy tedy: czy filozofia w samej raetzy porzuci powin-

na ns na aawne waselkie badania nad zaaadsiccenu czj-nnikami bytu, stanowiccmi od nj'
toniiffjch caasów pizedmio tak zwancy meta&^f jak tego wymaga fenomenallan?

W miejsce sseiokcb wywodów nad t kwesty, pryekraojcych aakns naasijoh

piudwatpnych poszoklwa, podamy tutj odpowied na ni, pnytaea^c sdania w tym
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przedmiooip kiikti knmpptfntnych mylicieli, kt/n-zy <t(\]'.\ r\nr\\"n\ z poz> ryw i-rimi i nnwo-

kaotystanii na gruncie \vvp(,}e/,<-Tif'j nauki, a pomimo to wy<t.;riij:i z obron metafizyki.

Nttjiirdziej typowym ohnjiu^ metafizyki 7. tego stanowiska jest Lkwes. kt<>rT

dawniej w znanej swej Histon/i filozofii (I-sze wyd. 184i, praekiad polski I-go tomu

A. DT6A8ii!rsKiEoo 1885), pod wpywom Comtea, potpi wnselk metafizyk i w cdej

flloiEofii 9 do Comle^a nddslal jedynie bezskatecsme usiowania oad pojciem istot-- wia-

ta. Otd w póiuej$»j swej piacy p. t Zagadnienia yda i dudta, pf^rtoczoncg jni

wyaej str. 16, T/ewea noieni MsadnicBO swój pogld w tjm wzglt^lzie i wypowied»l

w I-ssej czci Wstpu midzy inncmi nastpujce zdania (i)rzeklad J, J Potocuboo.

str. O i nast.): „Mara zamiar wykaza, e zadania metafizyki, biorc rzecz racyonaluie.

nie przedstawiaj adnyrli innych trudnoci nad to. jakie wszelkim towarzyisz zaga'l-

nieniom. i e, traktowane naukowo, nadaj >i«.' one do nmyiza niemniej zadawal8J^-

cych i pewnych, jak rozwizania fizyki"... _( oiiitu przwl w < /.eiuc wyczy wszelkie ja-

kiokolwiekbil/. p<>.-/.ukiwaiiia w tym kierunku, oznajmiajc, i zagmlnienia metafizyczni-

z samej istoty swej s oierozwizalne, a przeto s czcse i szkodliwe**... .SSadne asaere-

gowaaie dowodów, adne nagromadsenie omak pogardy, aden historyi-znj wykad nie-

podnoci jej wysików, nie sdola wykorzeni skonnoBd do spekulaiTi metafi^orcmi*—

„Sprawa, trwfaca w sile po caych wiekach poiazki, jest spraw zagroon tylko, lecz

nie zwab-zon. Szerogi jej annii mogy si pizerzedzi. sztandary pomite s moe i v
bocone. lecz niepokonana enoi^ia wybucha na nowo i walka trwa dalej. Co u j.k-zr

fakt ponf/ajcy. wid/.iniy nawft. i niektórzy z wielkich wodzów nauki, stojc iia tr>-

utntLiln\i!i wozach wobec tumóM kla-^zc/j^ryrh. wiecznie i zawsze rzucaj tsku.mi

wzrokiem na owe ciemne szlaki zaka/.;mt'«;o badania i drczeni s tajuwn niepokojem. >*

o8tat«czuie drogi ow» mog nie by drogami bez wyjcia, lecz, c kiedym wywiod nio-

ie na w»pania} róMmin"... Pizecbodzc nast>pnie do satiiel rzeczy, Jjowes wykazige,

e «trudno poda po jakiejkolwiek bd drodze badania bez tego, iby wczeniej lob

póniej nie dotrze do jakiego zagadnienia metafUycznego, bodjby tylko do zagadnienia

materyi lub przyasyny! (Idy zagadnienia to nie zostj naleycie wyjaniane, nir

stpuje „s^matwanina wywodów i .spekulacyi, budzca lito.".

Na z.'irzut. e metafizyka zajmuje si kwestyami niedostpnrmt dla umysu ludz-

kiego, odpowiada T.cwes: ,Niedost<;pnor jest r/^cz wzcldn;^: nauka mlpowiedziaa

pytania. kr^M-c dla timy^ów ni'n^wojonyi h zc -jinsobami jc.j dancini. Viy|v czem b«"aw-

dziojnio przckraiziij^crm sii kulzk. u kt»ie i-^rotnie. w bruku danych owy>h i sposobów,

byyby j przeknwzay. ('<'» np. liyoby bardziej iiiedorzeeznem dla profana, jak usiowa-

nie zmierzenia i zwaenia gwiazd, odlegych o mOiony milionów mil od niego? A)be

okrelenie w^bkod wiata, inb te przenoszenia si naszego ukadu sonecznego w Isifr-

runku gwiazdozbioru Herkulesa? A jednalc geometrya, trygonometrya i dynamika czy-

ni rozstrzygnicie tych pyta moliwem*.*. <»Tak samo te ma .si rzecz z metafizyk.

Zagadnienia jej s niedost4.'pne i musz;^ po'/o>ta takitmi dla umysów, ktt>re nie zdii
.si do nich '?ci»k!\ j^ynie dostpn. Ale cieka taka istnieje i w>zv>tko zlfy ^d

wyboni jej pr/oz na-.-* Xa>tpnip wykazuje szczecónwo. e we ws/,v-vtkich nauka-

h

istnieje ' z\ nnik. pr/okraczajcy hczjiosr- ilnie dane do.swiadczenia, a oparty na \v\ w od,^' !

rozumowych, .„.feeli moemy w niatomatyce rozprawia si z transccndcnUilio.>tciam.

nie naraajc przez to cisoci naszych wywodów, to pozostaje pytanie, czyli w naukadi

innych, a nawot w metafizyce, nw moe by, z równym datkiem, przyjt ta sanA
cedura?*... «Materya i ruch, sia i przyczyna posiadaj równie swoje pierwiastki traM*
cendentabe, a odgraniczenie ich od znanych i poznawalnych pierwiaatków wchodil 4i
zakresu metafiigrki.* ,9pe1nilacya jeet tutaj konieczn, ale stanowi ona te czyunilc Ska-
dowy nauk empirycznych." ^T*owanym bdem j^t wyobraa sobie, e duch pinMAifr',

wej nauki przeciwny jest ttpekulauji.** ,Dia poparcia obrony spekulacyjnego f/ilti
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poelpowtiia doe jest spojrae na praoe dw^h wysoce posytjwnych badaczy. Galilen>

»a i Newtona." Icb badania maj przewanie rharakter teoretyczny, rzadko ki» dy od*

wohj do da^^Hadr/t iua, jakkolwiek wszdzie ka go si domylai'. Pomidzy nau-

k;imi -pijcyainemi i metafizyk nie napotykamy adnej iniifj rónicy, prócz rónicy ^^to-

fnia i< li uoirólnini. !\rct«fizykn jest „nauk zn^^ad n no-jidniejszych". a wskutek toirn

-kaila nauka posiada sw metafizyk'*. .,Tak pojmowana metafizyka zajnmje wzgldem
oanki stanowisko podobne nieeo do tego, jakie algebra zajmuje wzgldem arytmetyki

Fkaedoikifteiii algebr}- nie s iloci, lecs icb stosnnki. Podobnie tos pnedmiotent nanki

pnwa ^awiak smysowycfa, pnedmiotem metafizyld nie a takie piswa, lecs prawo

piaw« lachnnek diiaa.*
Pog^^y powyisse stwierdza [jewes iicmenii przykadami z bistoryi nauk. dla te-

go te przeczytanie awane caej tej rozprawy zaleci mona szczeg-iUniej tym, którzy

i u naa cigle }^7.fzp si zabawif piytkiemi drwinkami z metafizyki, a maj jednak

pretensj do ^iiaukiiwosci".

Znakomity przynnlnik i myliciel \\'nKi)T mówi nu >.tr. 4Hfl i nast. nowego wyda-

aia swych Wykadów o duhzy czowieka i zurzt, wspomnianych ju wyej (jstr. 82),

j» metafiiyka zaspakaja ow rozumow potrzeb jednoci (£iubeitsbediirfuis» der Yer*

nimft). która w wyoikaeh nauk szciogidlDwych zaspokojenia nie znjdi^e. Kadto Wandt
«7kitaje bliigt £e owo zadanie metafizyki, dce do jednolitego pogldu na ostateczne

laaady byta, mnsi by uznane za natiAoice (es muas ais eino wissonschaftHche Anfgabe

aoerkannt werden).

Wród licznych now.szycb prac traktujcych o metafizyce. zasu«,'u.jo na szczegól-

n uwag: Alfrep ForitLfiE. L'avenir de la meJaphymue fotidce sur lerpeYienrc.

2-gie wyd. lS!O. Autor pojmuje metafizyk ('•tr. J;ik<) -yiitez ostatecznych wyników

p-sycbologii i kosmologii, a zatem podmiotowyi li i pr/.eduiitjtowycb c7vnnik'>\v \\ i(>(l/.y.

Z tego .stanowiska roztrzs^a w pierw.izej czaci stosunek metafizyki du nauki, a w dru-

giej do moralnoci Na obydw^h poladi broni przekonywajco znac^Konia roetafi^^ki,

fo^atrje jej metod i usilije wykaza wewntrzn jedno podmiotowyi ii i przedmio-

towych czynników bytu w dotó zreszt cbwiejnem poji^ctu idtg^ bdcyeb zarazem sUami
i<lee$«-forces>. Zob. te jogo prace: Uewiiubiowmne des ides forces 18!K) i La psycho-

l'^ie des idSes-fwces, 2 tomy 1,883» QruntoiA-n ru on metafizy<znych pot:ld<'>w te«ro au-

tom ogosi Prof. Pawlicki w pmcy; Alfred Fouilleetineiie TJieorir der Ideenkrdfte

Jaki rozlegy wpyw wywieraj pojccja motafizyczno na wspcdczesne pr/yrodo-

inawstwo, a w szczególnoci na teorje hioogi<'zne i fizyologiczne. o tom przekonywa do-

wodnie praca C. Hauptmasna: Die \fenpht/nik der mode^rnen Ph(fsiolo(/ie IH\)'2.

U nas broni umiejtnie metafizyki szczególniej M. Morawski, FUozoJia, str. 261

imsiMdwiw^rm wzgldzie midzy innemi: ,,Wieltt autor6w w uywaniu wyrazu meta-

ft^ka przy pomina prónego chopka, który, podsyszaw8:gr u pastwa albo w urzdzie jakie

sowo uczone, popisuje si nim na cbybi trafi. Tymczasem metafizyka nie jestadn tajemni-

ale poprosto umij^oci (^In o bycie samym w sobie, coby inaczej nazwa mo-

na fflozofi przedmiotow, filozofi realn*... „Dziedzina jej nie jest pozawiatowa, ale

iwwszechna"... ,Pola luniejtnom przedmioto^vJ'ch, jako fi/.yki, chemti. fizyologii i t. p.

oie odrbne od pola metafizyki, ale a podrzdne i zawarte w nioro jako szczegóy

w ogóle."

•Jesz-ze hardziej przek»^uy wajcc s dowody W. Lutosl-iwskiluu we wspomnia-

nej (str. 37) rozprawie; Metu/izyka w^póczema. Str. 357: „Jeli chcemy zrozumie

opór, na któiy zawszs, tem wicej jeszcze' n! dawniej, napotykaa metafizyka, nie

mjdsimny wytiomacmoia togo opora w argumentach, przytaczanych pracz pozytywiitów,

bo adne ogólne aignmenta nie mog dowie niemoliwoci lub zbytecsno^ nauki ist-

aiofcej. Gdyby jskiekolwiek ajrgumenta mogfy obalicz wywodw jakij nauki, pnez
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108 § 5,3. OBRONA METAITIZTKI.

to wosztybj do treri tej nauki i Haiiiej nauki iy nio obaliy Lavo!sior. (lowfw]7'\r. h
teorya flogistonu jcsst faszyw, nie tylko chemii nie obali, ale rozwin j bardzo. Tak

samo Kant, gdy pr/oz swojii krytyko czystego rozumu znwzrzy prawie wszystkie po-

przedzajce systematy metafizyczne, stwor/y nie tylko sam now metafizyk^ ale d«

ibadament dla ws^rstkich metaflzjkdw przyszoci*

m. Cechy znamienne filozofii

w porównaniu z naukami specyalnemi.

§ 6.

Dogmatyzm nauk niefUozo&csnycIi i specyaluacya

wiedzy.

Donioso cech znamieiinych filozofii, jakiemi s:
krytyczna samodzielno myli i dtoo do ogólnego na

wiat pogldu (§ 5), wystpuje najwyraniej na jaw przy

ich porównaniu z naukami specyalnemi, rónemi pod tym

wzgldem zasadniczo od filozofii.

Co do ostatecznych podstaw wiedzy, nauki specyabie

maj charakter dorjmatycztiy. Wszystkie ich badania opie-

rj si na pewnych podmiotowych i przedmiotowycli, lo-

gicznych i metafizycznych przypuszczeniach, których one

same krytycznie wcale nie rozpatruj. Tradycya nauko-

wa, z caym zasobem swych wyrobionych sposobów bada-

nia, poj zasadniczych i pogldów, stanowi gotowy punkt

wyjcia i podstaw dla wszelkich nowych poszukiwa nar

uk specyalnych (§ 14). A chocia kada nauka, jako

nauka, posikuje si krytyk, — bez krytyki bowiem nie

ma nauki,— to jednak krytycyzm nauk specyalnych róaii

si od krytycyzmu filozoficznego pod dwoma nastpujoe-

mi wzgldami:
1) Nauki specyalno stosuj krytyk wycznie tylko

do swych bada szczegóowych, ale nie do ogólnych za-
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sad i czynnoci poznawczych, przejmujcych bezporedni
utlzia w tych badaniach szczegóowych;

2) Nauki specyalne poddaj krytycznemu rozbiorowi

wyobraenia^ pojcia, pogldy, hipotezy, teorye, dotyczce
ich szczegóowego przedmiotu badania, ale nie roztrzsa-

j krytycznie tych zasadniczych czyuników ogólnego po-

gldu na wiat, ktx^re bezporednio wchodz w skad ich

pogldów na dany przedmiot badania.

Pod jednym i drugim z powyszych wzgldów nauki

specyalne nie maj charakteru samodzielnego, lecz o]>i(>

raj si zasadniczo na danych, zaczerpanych z postron-

nych róde. Te postronne róda, z których nauki spe-

cyalne czerpi zasady podmiotowe i przedmiotowe, logi-

(zne i metafizyczne dla swych szczegóowych pogldów
na rzeczy, s nastpujce:

1) Zwyky tradycyjny lub panujcy w danej chwili

pogld na wiat;

2) Urobione przez róne szkoy hlozoliczne pogldy
na zasady poznania i na zasadnicze czynniki bytu,

wiata.

Z danemi. zaczerpanemi z tych róde, nauki spe-

cyalne cz jeszcze:

B) Cay szereg przekazanych przez tradycy naukow
poj zarówno co do specyalnych metod badania, jak i co

do zasadniczych czynników samego przedmiotu badania.

Przy tern zauway naley, e specyalici, jako spe-

cyaUci, nie przechodzc na pole bada hiozohcznych, t.j.

nie stajc si samodzielnymi filozoficznymi myhcielami,
— nie znajduj zazwyczaj w swych badaniach specyal-

uych powodu do zastanowienia si nad genez swych po-

j zasadniczych, lecz jednocz ze sob dane, zaczorpane

Z powyszych róde, bez bliszego rozbioru ich treci

i bez dbaoci o cis pomidzy niemi zgod.
Xa tym braku krytyki oduoni<* do swyci podstaw

zasadniczych polega dogtmlyzm nauk specyalnych, w róni-

cy od krytycyzmu filozoficznego, rozbierajcego, jak wi-
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dzielimy (§ 5«1), ostateczne zasady wszelkich pogldów

na rzeczy.

Z dnigiej strony, co do przedmiotu i zakresu bada,

nauki specyalne nie maj na celu, jak tilozotia, ogólnego

na wiat pogl4n (§ 5,2 ), lecz przeciwnie uwydatniaj

dtoo do coraz wikszej Bpe^aHMOt^ wieditif. Kada z nich

ma za przedmiot jedn tylko, szczegóow czstk bytw,

lub pewn grup szczegóowych objawów bytu, zjawi.^k.
|

Wic adna z nich nie bada bytu, wiata w ogóle i nie

moe doprowadzi do ogólnego na wiat pogldu.
j

Nie wynika wprawdzie z tego, aby nauki specyalne '

nie dochodziy do adiiycii uugoiniau, aby zgoa nie wy-
"

twarzay poj i pogldów ogólnych. Ale ta czynno
j

uogólniania w naukach specyahiych ograniczon jest d-
le szczegóow^^m przedmiotem ich badania i dla tt go nie

obejmuje zbyt szerokiego zakresu wiedzy, a w kadym ra-

zie nie dotyczy wszystkich, dostpnych dla umysu ludz-

kiego przedmiotów wiedzy, razem wzitych, — wic bytu,

wiata, jako caoci.
Nadto, gówna tendcncya nauk specyaln3^ch skiei*o- ,

wan jest ku moliwie cisemu zbadaniu szczegóowych

danych, sucych za podstaw dla ogólnego naukowego
pogldu na badany przedmiot, a nasuwajcych si uwa-

dze badacza, z postpem ])oszukiwa, w coraz wikszej

Uoci i z coraz bogatsz treci. Wskutek tej wanie ,

tendencyi wytworzyy si w przeszoci i wytwarzaj si
|

cigle jeszcze bez przerwy nowe nauki specyalne, z no-
j

wemi szczegóowe] ni j^rzedimotami badania doprowadza- \

jcemi specyaiizacy wiedzy do ostatecznych, mohwych
j

dla umysu ludzkiego granic (§ 4).
{

Wobec tej specyalizacyi wiedzy, filozofia, ze sw d-
noci do ogólnego na wiat pogldu (s> 5.2 ), reprezentu-

je ide wewntrznej jednoci wiedzy ludzkiej i stanowi

i pod tym wzgldem konieczne uzupenienie nauk spe-

cyanych.
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1. JednoM nauki i podzia praey nmystowl.

Blisze wyjanienie i uzasadnienie powyszego podziaa nauk na
ff$tofiem€ i tpeeyatne jest zadaniem tak zwanej kUuifikayi naii,

b^cej czci systematycznej Encyklopedyi wiidsy hidzkief^ Ponie-

wa jednak dla naleytego wyjanienia zasadniczych ]>oj(^ o filo-

zofii opieramy si powyi j na tym podziale i w dalszym cigii na-

szych poszukiwa niejecbiokrotnie bdziemy musieli go uwzgldni,
f)rzeto nic luueiuy lutaj pomin szeregu uwag, dotyczcych lasad

tego podziau.

Wiedza ludzka, wic i luiuka, jako jej w\n'nz metodycznie usy-

stematyzowany i § 4,3.1 I, jest z istoty swojej jak byt, wiat, b-
dcy jej przedmiotem, z nieskoczon nmogoci swych objawów i zja-

wisk, jest w istocie swojej jednym (§ 4, 3 ; 5. '2 ). Jeeli, pomimo to,

cay obszar wiedzy ludzkiej nie wyraa si w jednej nauce, lecz obej-

mnje wiele rónych nauk, to przyczyn tego faktu jest wycznie
ognuiiczonosó jednostkowego umysu, który nie jest w stanie z nale-

yt jasnoci, cisoci i dokadnoci skupi w sobie cakowitej

treci wiedzy ludzkiej, dotyczcej tak ostatecznych zasad, jak i wszyst-

kich szczegóowych objawów bytu. Wskutek togo ji ilna w sobie na-

uka rozpada si na wielk liczb pojedynczych nauk, z których ka-
da ma za przedmiot ])ewn tylko stron powszechnego bytu i pe\\nie

szczegóowe oiijawy jego i przrz to staj^ si przystpniejsz dla pa-

mici 1 iMtjt^t ii(»><ci jednostkowi •<j;() nmyshi.

Podzia jednej nauki na wirlor j)ojedynczych nauk jest w grun-

cie raeczy wynikiem podziau praci/ umysowej, niezbdnej dla ])ozna-

nia wiata i jego objawów, pomidzy wielk liczb pojedynczych uiny-

.slów. Kady z nich, nie mogc przyswoi sobie jednej, wszystko

obejmujcej nauki i pracowa nad jej postpem, skupia sw uwag,
!*to<ru\Tiie do swych indywidualnych zdolnoci, na pewnych, cile
okrelonych przedmiotach wiedzy i przyczynia si w tym szczuplej-

szym zfjuesie do rozwoju pojedynczych konarów lub gazi wiedzy,

wyrastajcych z ogólnego pnia nauki (§ 4; 4,1,2).

Pbof. Pawlicki charakteryzuje ów podzia i)ra( y umysowej na
polu naukowem nader ywo, we wspomnianej wyej i st r. 2i) > Lekcyi wstp-
uy w sposób nastpujcy: „Duch ludzki, mówi on, niecierpliwy w doclio-

flzi-niu prawdj , ile razy stawa wobec nowej rzeczy, pyta si: czcm jest

ona'.' i niespokojnio sii^ krzta, póki uic wyiiajdzii' od j)(Avir(|/,i. Kzecz po-

jeilyucza takow.-j mu nic dos«tar(zy: powinien zcl^rar wicej do niej

|>o<iobnych, zebra rodzaj cay, którego ona jest jednostk, a odrlzie-

laji^u rónice, zestawiajc podobiestwa, zagbi si w istot rzeczy,
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112 § 6,1. PODZIA PRACY UMYSOWEJ.

eby cakowicie j wyczcrpii. Jednake iin duej pracuje, tern

wicej nasuwa si szczegóów, a pod ich ci^aroin upada. Wtedy,

nie mogc im podoa, gdy ju mniema si blizkim celu, gdy ju od- i

powied ómial mial w pogotowin, zatrzymuje si z bojani, aby nie
\

bya medo8tateczn%, uionm; wtedy to, mas ow szczegóów ros-

dzieliwszy, tylko ma2 z niej cz%9tk zachowuje, aeby na okoo mq
rozpocz na nowo prac i gruntownie j badajc, prawd asnae.

Tak z jednej ogobdejazej nauki powstaje nowa, rozmiarów nmiej^zjdi;

ciar ])racy dwigany przez jednego dzieli si midzy kilku, a gdy

nowe ]irace coraz wicej si wydzielaj z obszam pierwszej, ogóliiiej-

szrj, rodzi si z pierwszej nauki kiika nowych, z których kada zu-

pciuej saiiiodzichioci si domaga."

Ten podzia pracy przy poznawaniu wszechbytu i jpgo objawów

iiie niwtHzy jednak zasadniczej jednoci nauki, a wic iiie powinien

te w badaczach osabia \wei^o po( zut ia tej jednoci, tego zwizku

pomidzy wszystkicmi [ojodynczemi naukami, jako czciami skada- '

wemi jednej caoci. Filozofia, jako nauka o ogóbiych zasadach wie>
j

dzy, podmiotowych i przedmiotowych, majca na celu wyjanienie

szczegóowych objawów bytu z punktu widzenia tych zasad ogólnych

(§ 4), podtrzymuje i rozwija to poczucie jednoci wiedzy ludzkiej, we-

wntrznej spójni pomidzy wszystkiemi jej objawami.

Z tego okrelenia filozofii okazuje si te bezporednio, jaka

strona powszechnej wiedzy, jednej w sobie nauki, dostsla si w ndzia-
|

le filozofii wskutek zastosowania powyszej zasady podziau pracy
!

umysowej.
Byt powszecluiy. wiat, jako przedmiot wiedzy ludzkiej,

przedstawia si imiyslowi badawczemu z dwócli uderzajco ró-

nych stron :
i

li jako niezmienny, stay, jednorodny, typowy, ze wzgldu na
|

swe czynniki ogólne, zasadnicze:

2) jako zmienny, niestay, rónorodny, jednostkowy (indywidu>
;

a1ny\ ze wzgldu na swe szczegóowe objawy, zjawiska.

Pierwsz moemy nazwa stron wewntrzn, niewidsialn wiala,

jego Utoi zasadnicz, jego tajemnicz tredei, duBt; droga przedsta-

wia si nam jako jego strona ztwnlrtnaj wystpujca na jaw w nie-

skoczonej liczbie szczegóowych uksztatowa, czyli form ogólnego

bytu, jakby w jego widzialnem i dotykalnem cieli, (Zob. co w tym
wzgldzie powiedziano ju wyej § 2,3, str. 58).

Badanie i poznanie kadej z tych stron powszeclinego bytu,

wiata, obejmuje tak rozlege zadania, e dla ich naleytego rozwi-

zania wytworzyy si wanie z biegiem czasu owe dwie grupy nauk,

g których dotd ju niejeduukrotnie mówiUmy, a luiuuowicie:
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li naiiki \ozv(7^^^'. maji^ u charaktpr on;(')lny. zasadniczy, roz-

patrujce gównie czyuiiiki mezmienne, staie, jednorodne, tjpowe by-

tu, wiata:

2i nauki specyalnc o cuirakti^rze szczegóownym, faktycznym,

i>ada]i|ee przedewszystkiem zmienne, rónorodne, jednostkowe objawy,

zjAwiaka bytu.

Zaasnacsone strony powszechnego bytu, wi^ i nauki, zajmujce
a ich poznaniem, pomimo swej pozornej sprzecznoci, nie wyczaj

nawzajem, lecz si^ przeciwnie uzapeniaj. Czynniki bowiem
stale, niezmienne, jednorodne, typowe byta« bodce przedmiotem na-

nk filozoficznych, wystpuj na jaw za porednictwem i wród nie-

staych, zmiennych, rónorodnych i jednostkowych objawów jego, ba-

danych przez nauM specyahie. W ten sposób pomidzy naukami fi-

losoficznemi i specyalnemi nie ma iadnej zasadniczej przedwstawno-
9cL One cz si organicznie i uzupeniaj si nawzajem, jako czci
jednej ]X)W9zechnej wiedzy, nauki. Nauki lilozofirzue badaj jedno
w niuo»j^oci, cao w czciach, ogó w szczegóach; lur.iki specyalne

zas badaji^ nniogor w jednoci, czci w caoci, szczeg<')y w og('ile.

Pierwsze maj za przedmiot najogóUiicjszc cz\'Tmiki zasathiiczc ])oziia-

nia i hvtn i ze stanowiska tych czynników ol)ja.niaj swial zjawisko-

wy: diugie rozpatruj przedewszystkiem ten ostatni i od niego ubli-

aj si stopniowo do czynników zasadniczych bytu w ogóle.

Gównym cznikiem pomidzy temi grupami nauk jest idea

prenir wiata, oparta na staoci i jednostajnoci jego objawów. Okre-

lenie tych praw w danym szczegóowym zakresie zjawisk stanowi

ostateczny cel wszelkiego ich badania przez nauki specyalne. Filozo-

fia za dy do wj/faimmUi i mi^tumienia tych faktycznie danych praw
na podstawie zasadniczych czynników wiata. O takiej wewntrznej
coiod wiadcz wyranie nauki przejciowe w jednej i drugiej gru-

pie. Nauki jUaioJU Mt&s^Óhuf^ (§ 2,a ) wstpuj ju zupelliie w zakres

wiata zjawiskowego i jego praw i badaj go z punktu wi-

dzenia jego czynników zasadniczych. Z dnigic^j strony najo^ókiiejsze

wród nauk specyahiych, a przed innenii /nateinat>/ku. s|)i-(.»wadz jc
owe prawa wiata zjawiskowego do [)ewnych na jogóhiiej-^zycii iurmu,
u znosz si j)od wieloma wzgldami jak najbliej do ostatecznych za-

sad tiiozotii i su im za szczegóowe wyjanienie i rozwinicie.

Sówko o klasy likaeyi nauk. Kwe^stya klasytikatyi czyli podziaa na-

uk badn bya przez wiela mylicieli. Stosownie do rónej tasady podsiahi podawano

i iWno, •peyslnie przeptowsdsooe kUuyfika^e nsnk. Ponewsi w dalssym cigu nap

«qreb pomkiwa mówi bdsiemy flicMgóowo i o atosanku filoaofii do innjeh nauk,
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pneto w celu iDformayjDym kor^stamy tn zo sposobnoci i podajemy w najogólniej-

szych zarysach wiadomo o typowych klasyfikacyah nauk, wynikych z rónych zaaad

podaaahi. Typy te s nawt^pujce:

1) Klmijfihacyn nauk zfigadzie ró,i;iih :,iain"n umysbi. Z tego ptmkte

widzenia, przyjmujc trzy zasad liii zdolnoci: ii)>/sU/tie. uralium, aiczeg^hiiej zmysóte

i podliwo czyli wol, Platon i jogo zwoleuuicy rozdzielili wiedz Indik na: dyai€k<

tyk czyli póniejsz hyiki^. jizyk i etyk. — Bakon ppyj za zaaad fom^ Amta*

zy i rwm i dzieli nauki na: hitliory (natnnln i poUtycoiX V*»^ IJlotofi.

D'AuciiBBBT zmieni tylko nastpstwo tych zdolnoki i doszed do kliyfikacyi
:
hhh>rya

(wita, polityczna, naturalna), filozofia (metafi^ka, teologia, nanka o czowieka, nauka

o pzyrod/.ie), jfoezya i sztlUei pikm'.

Zob. Sextus EMprRicus, ^yfrfr.w* niahenmticos, Lib. VII, 16. Opera t-d. Ka ri-

eius. 1842. Wspomina tu ton pi>;ir/. ^^recki 11-jro wieku po Ch., e pinlzia nauk ni

logik, fnyk i ettfke. wprowadzonym /tistal prze/. KaKNOivKATKf>A, ucznia Tlatona, na za-

sady.ie joduak i»ugld.,w, wyj^oszonycU przez Platona. — Baoon, De d^flifole (aoh.

wytu .str. lu), Lib. U, cap. 1, Lib. VI, cap, 2. — D'Abiibebt, EncydopOk, ou *-

etumnaire ramtm^ dea tcknceg, dea aris et mOiert 1761 i naat: Diaatra pr^^mmain,

2) KUuyftkacffa nauk na Aisodfie tcfr róinjfcH celów. Arystoteles dzieli iu»>

ki na: teoretyctne, mjce na cela wi(Mlz dla wiedzy (analityka, póniejsza logika, jako

nanka przygotowawcza, pierwsza filossofia, póniojj^za metafizyka z teologi, dalej mate-

matyka i izykin: i,rnhtyc2ne, majca na eolu dobrobyt r^zlowieka (etyka, polityka, ekonc^-

mika, retoryka, teuiya sztuki wojennej > i naroj<Z€i<- jiort/jrzn^ i;zyli wa.si iwie Udtiiuzm,

roaji^ec na lelu nie wiedz*,*, lerz umiejtno <zyl zrczno, s to .sztuki i rzemiosa.

Podzia ten, z niektóretui zmianami, powtarza f*i»; u wielu póniejszych myHcieli — Lo-

CKE ; fizyka czyli Uordyczne, pomanie przyrody (nauki pizyrodnicie) i etyte, jako nauka

praktyetna. Logik uznje Locke tylko jako semwtyk (od <n)|i.«U;iy =s anak = nankn

0 znakach), t. j. jako sztuk wytwanania znak6w technicznych czyli terminów i inniej-

tno' posikowania si niemi. W gruneio rzeczy przyjmiye tedy pow)'iszy podzia Plato-

*na, tylko, e go czy z podziaem Arystotelesa i opiera na rónych celtnh nauki

- Comte i Uais dziel rtjwnio wszystkie nauki na dwi<' \vif»lkie erupy' frfirff/rzKf^

czyli wa-ciwe uauUi, i praktyczne czyli sztuki. — Auiei \ k;tu>ki pisarz. Sh]kij>s l^JJ

podzia nauk i s/tuk w ten sposól* ; nauka nauk (rozdzielona na szereg aUtrakcyjnyiA

1 konkretnych nauk), aznka nauk (waciwie logika, empiryczna, metafizyczna i synte-

tyczna) i nauka utuk (sztuki materyahe, moralne i religijne).

Kob. ART8T0TCBS, iletopAj/MOs, Lib, IV, cap. 1; Elhica Nieam. Lib. I, cap. L
VI, 9. X, 10. ^ liOCKE, we wspomnianym (str. 11) Trakkuit o HmyHe iMdtkim, ka.

IV, rozdz. 21 : O iHHhiale nauk. - ( 'n%ftk, Kurs filozofii }K>zytyumf, 2-ga lekcya. -A
Rain. Logic deduciec and inductiir 1M71. (Przekad polski przez F. K, 187G), T. L

\V\st«.'p. aJ i nast. oraz dodatek do '1\ I-go.: Klatyfikacya nauk. — Ch. W. i:^iKoe,

Sience of the science^ <tr. :U2 i naft.

:i} Khfstnfikiuya nauk na ztuiadic tch metody. Leibnitz z tego stanuwLak*

dzieli nauki ua synktycznc i analityane, a zwolennik jego Ch. Wolff na cmpo yczne

(przyrodnicze i histoiyczne), rocyonolne (filozofia, teoretyczna i praktyczna) i iocMMsr

(matematyka). ~ Fft. Scrbobriucbsr odr6nia nauki empirifetne, migce za pne^ttist

to, co istnieje (.fizyka w szerokiem znaczenia tego sowa) od pehdaeióntfAt natn^-
cych to, 00 powinno by (etyka, wogóle nauki moralne). Ogdlne zasady tych unit

obejmi\)i| logika i matematyka; ogólne za wnioski wyprowadza t nich fiJo:"fi>i. -- Kia-

syfikacy nauk na za^^adzio uiotmly doprowadza do osta^H-znoci L. Bocrdeac, który

rozn.'tuia sie<hu ineto<i i na knicj ^ipiera o-<>bni\ nauk*;. Tc zas s* indukci/a ilo^ikhh

dedukcya ^matematyka), ot^serwacya (dynamika), eksperyment (^tizykaj, tntr^racya c*«-
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ttittiM (dtemia), poHknumk (morfoogia), honeksya {piakmologh). i*róoz togo kada
s tych otok ioommIa si^ oa dwie caci stosownie do MstosowaniB metody analityczne)

Zob. Leibnitz, Nowy traktat (zob. wjoj $tr. 11), T. I, str. 568 i nast. — Ce.

WuLKP, W dziele wspomnianem na str. 11, Wstp. Discursus pradminaris, Cap. I:

Jh friplid CiMjnitioiic humana. — S;HLEiERMACK£R, DUilektiky herausgeg. von Jonas
16S^. — L. BouBDEAU, Theorie des scienceff. 2 tomy. 1882.

4) Kltiayjikacya nauk na zitsadzit ich przedmiotu. Zasad*.' i*i uwzgh.diiiono do-

piero z kocem zeszego witku. Na tj iuisadzio dzieli Kant nauki na: matematyk,

Uiajj^ za przedmiot zasady zmysowego popludu na rzeczy (Anschauung der .Similich-

t. j- wyobraieDia pnestneni i czasu ;
pi zyrodoznawstwo, badjce przedmioty do-

jiriidciiema (£r&hrtuig) i metafizyk, ros^atngc transcendentalne przedmiot wiedzy.

— FroetBy podaial s tego stanowiska podj: angielski prawnik Bkntuam i tizjk fran-

eiuki AnpftnK. Ma|c na okn rónic*.' midzy inatt^ry i dudieiii, ciaem i dusz dziel

oni nauki na dwie gówne crupy, któro Bentliam obj w nazu-ach : mmatooyii {od

'u>H5 =• ciao i Jwó^OC = nauka) i pimnnnfohyii (od TZVb^i.1 = duch), Anip-rc za:
h^mtAiM/ti {od "/.o'3ao — swiai> i noil<>;/ii i,ud voó = iiinv'-li. W il;il>zt'iii zas prze-

prowadzeniu swej klu.^ytikiioyi obaj ulegaj uacigaueuiu lonnalizinowi, ruzchodzccmu

si z faktycznym stanem oauk. ~- Fizyk N. Arkoth wprowadza podzia nauk na: hm-
r^, majc© za prasedmiot rzeczy (astronomia, geografia, mineralogia z geologi, nauka

0 isMach ^wych wraz z czowiekiem pod wzgldem lizycznym i nauka o cztowiekn pod

wigligdem historycznym) i abstrakcyjne, majce za przedmiot fenomena, zjawiska (jent to

tilonAa, do której xalii'Zone s tizyka czyli filozofia przyrody, chemia, biologia czyli tizyo-

logia i nauka o du:szy z psychologi, otyk, ekonomi i teologi). Do tych nauk dodaje

Amotb -•/riiki i nmiejctnoi i farts or deviees), polc^riji e na praktycznein zastosowaniu

oaiik (j)r,i' iii.al apiicatiou^j. Hegel dzwYi lilozuti, ku»r utosamia z nauk, nn lo</i-

if. filozofi przyrody i fHozop dudia. — WspulczcMiy myliciel E. UOhkinu luz-ruiiia

trey grupy nauk; logik i matenuiyk^ majce za przedmiot najogólniejsze prawa bytu;

MwIN pirtyrodmcUf badajce zjawiska przyrody, i nareszcie nauki o czowieka i jego

wytirorach; do tych nauk zalicza i filozofi^ jako nauk o yciu czowieka i rodkach

pouiia rzeczy. — Podobny podzia podje L. Liann: naulu matenuttyczne (liczba

1 ksztat), fizyczne (zjawi-ka jirzyrody martwej i ywej) i moralne (czowiek i jego dzia-

ialno*!). — Klasyfikacy Ampere a wznawia w ostatnich czasach E. Rabiek, kt<'>ry dzie-

li aauki na: knsttnoloyiczne (matematyka, mechanika, astronoini,!. nauki tizy</,nc i <io-

lojiozne i unohjgiczne (i>syrh()li)<:iiv, polityka, historya). I )<» nii h }mv,\ hit/.a jilnznfi,

fiujca za. przedmiot konieczny zwizek (union ncoiisaire) pomi»;dzy psychologi i wit-

^yk,
Zob. Kant, Kri6k der mnew yemunfi^ Wstp. Bozdz. V. Kritik der Ur^

Mi&ra/}, Wstp. 1. O podzkde fihzofii. OrundUgung der Meaj^yeik der Sitten^

Plzedmowa. — Jbrimt Bbmtham, An essay on nomendature and cUunfieaiiont w jego

fhrrjfUmiaia, 1810, str. 99 i nast Na str. 172 i nast.: Nowi/ szkic cncyklop^lyczny.

~ A. M. Ampi^ke. Ensai sur la phUosoj^Ue de$ Sciences oi* exposition aualitii/uc (Vune

damficution naurelle de tontcn Icm convmssanceH humiiines. T. I. T. II.

— Nkjl Arnoth, Element^ of phynicH or naturdl philosophy Im!"*. W yd. 7-me Al.

liaina 1h70, Wst^^p. (iowuie zas: A nurccy of huiuan proyress. U,aar<Ls Uiyher cicili-

*atwn. \\y<]. L'-gio 18<i2, .str. 48: Tablica a-i^dzy ludzkirj. — Heuel w Encyklopcdyi

wk filozoficznych. — £. DChbinu, Logik und Wiseenscha/hlekre 1878, oraz mtp do

jego Kurfu filozofii, wspomnianego w>'ej na str. 16. — Louis Lunn, La Logigue 1881.

iPneklad pol«dd 1886), Ks. II, rozdz. 1 : F4tdzia nauk, — Eib Kabibk we wspomnisz

b/c^ (str. 4A) Lekey€tch o fiozafii^ T. 1, Htr. O i nast.
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5) KloBf^Siaeifa fuuik na Kosadtk Molehtoki jednffth nauk od druffkk m pomim
ie^ wi^iu lub mni^»ej hon^ikaeyi. Zasad t wprowadzi! A. CoMTt. Wodhigr^
go jodne nauki mf charakter sacseg^owy, konkretny o treci /oonej, skomplikowa-

nej, inno natomiast s hardziej og^ólno, abstrakcyjne z tn .-i o wiele prostsz, jednoro-

dn. Pierwsze zale od drugich, gdy tro tyi-h ostatnich wchodzi w skad tamtych.

Z tegu stanowinka dzieli Contf* natik teoretyczne na abstraknijm i konkretne i stan

si na tej zasadzie prztdstawic hierarcliin nauk. wykazujc zaleiiOM;- je<lnyri o<i dro-

gich. Na czele abstrakcyjnych stawia tuiteMait^k, majc za przedmiot najogulniejsite.

njprofltflse, wsidzie powtarzajce sit^' pmwa fawisk; po niej nastpuje ^ize^eg odfts

bardaej zoonych, konkretnjreh nauk, a miaDowide: oMbronomia^ /byAo* chemia, Wahyia
i toeyahaJUtyka cyli «oyoloyta. Odmian i aarasem wsapelnieiuo kUwyfikacTi Oom-

te'a pnedstawia Hkbbbbt Spenceu Ilozr«')nia im njprzód dwie grupy nauk. Jedne

maj za przedmiot samo tylko stosunki pomit^dzy zjawiskami, wijc ich bcztrci i()wc fW-

my fcmpty fonns), — s to nauki abnirdkcyjne. do których nalejt loo^ika i niatenutyka.

Di ugii grupa nauk bada nie stosunki mi«jdzy zjawiskami, lecz same zjtncii>ka. Do nich

.Spencer zalicza uujprz-ód nauki, majce za przedmiot smady czyli pierwiastki zjawisk,

s to nauki abstrakcyjno-konkrene : mechanika, fizyka, chemia i t. p., a nastt^pnie nauki,

badajce poczenia zjawisk, s to nauki konktetm: astronomia, geologiaf biologia, psy*

ekologia} socyologia i inne. Baim dsieli teorotiycDie nauki na abHrahióne cyli mad-
nicBo, ftmdamentalne (logika, matematyka, mechanika, fi^ka, chemia, bblogia i psyche*

logia), i konkretne (astronomia, meteorologia, minerak^a. geologia, geografia, botanika,

zoologia, dalej socyologia, filologia i inne). — W tym duchu czeski myliciel Tb. Maka-

ryk '/alif-zn do abstrakcyjnych nniik r nrytmctyki;. TM<'«'hnnik (z tiz^-k i chemi), liiolo-

gi, psyrtiologi y/. socyologi), j»;zykoznawstwo, estetyk i abstrakcyjn logik<;; do kt>iir

krenyck za: gcometry, astronomi (z kosmografi i kosmologi), botanik i zoologi,

konkretn psychologi ^z etnologi, polityk, ekonomi i his tory). history jzyka (gra-

nuityk), teory sztuk i konkretn logik, jako klasyfikacy i organizacy nauk. De
WfzyHtlcich tych nank dodje fibuu^ jako tcienUa generalia*

jSob. A. CoMTE, Kure /UoMofii pogy^fwn^, T. I, lekcya druga. — Hbbbbrt Spbs*

CKE W przytoczonych wyej (str. 15) roaprawach O pocztku i IdMyfihacyi nauk. — Al.

Bajs. zob. wyej str. 114. — Th. Masaryk. Vernuch fm<r conarett Logik (Claf»ifica-

tion tr,}d Orgamsation der Wif<senschafen). 1887, str. 1 . Na 8tr. 67 i nasL t) Logikk

zasuguje na szi /..•./., in^ ii\vai:v kn tykf klasyfikncyi ('omt<; a.

6) Klasypkiicya nauk n<i zajio^Uie rónego punktu widzenia przy badaunt rze-

czy. Jostto najnowsza zasada, zastosowana przez W. Wundta. Dzieli on na tej zas&>

dzie nauki pnedewazystldcm na dwa wielkie dziay: na systemat nauk specyalnycK ns-
patrHicycb zjawiska t punktu widzenia faktycznych daitycft, i na systemat nonIrjSIoM-

Juxnych, roacpatn^cych t sam tro z punktu widzenia ostatecznych eaead cscynnoci

poznawczych umysu. NmiJ peeyaine rozpadj si wedug Wundta na formalne^ jfO»>

patn\jco zjawiska tylko z punktu widzrnna i< h tbriny (matematyka) i na realne czyli

rmpirifrznr. rozp-i^trujce zjawiska z punktu widzenia ormy i treci zarazem. Do tvrh

ost\tiiii li n:ili ;\ 1. Nauki przyrodnicze: a) nauki o procesach przyrody (Naturvor-

giiuyci; «lvuatiiika. ii/yka i i lictnia: b) nauki o iir/tMiitiiota-h przyrody (Natuigcgeii*

stiindc); astronomia, guugriti i i nauki o pr/edmiutacb ziem^kici (irdische Objectej, jako

to: mineralogia, botiinika, zoologia i t. p.: c) nauki o przyrodzony, h procesach w prte4fc»

miotach przyrody (ym den Natnnrorgangon an den NaturgegenstKnden): a) fifln

i chemia konkretnych dat przyrody (astrofizyka, geofizyka, fizyka i chemia mineraów, *•

zyka i chemia organizmów czyi fizyologia); history rozwoju konkretnych cial piy-

rod) kosmologia, geologia, ustorya roawoju orLMuizmów). 2. Nauki o duchu (Qeirte»*

wi48eu.<)cbaften): a) nauki u procesach umysowych (psychologia, indywkiu&Ina, imkm^
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I narodów. psv«'hotzyk»i, aii{rt»pologria. etnologia^, h) nauki o wytwora«'h ducha ifilolo-

gia, ekonomia, polityka, prawoznawstwo, teologia, toorya pojedynczych sztuk, metodolo-

gii nauk spocyalnycb); c) nauki o rcowoju w3rtwor6w dacha: Ot) bistoTya pownech-
oa (biogialia, histaiya narodów, histoiya Indskoci); ^) bistorya gospodarstwa narodo-

v(fo, piwwa, religii, sztok i naok specyalojrdi. W BffBenuicie fiheofii rosrdnia Wundt

pnedewMorstkiflin dwie Daniu sasadniczo: nauk o pognaniu i nauk o za»a(Uich czyli

prynn/piarh. Do pierwszej nale: formalna nauka o poTinaniu c/yli formalna lofjika,

i ra^M aauk;i o poznaniu, obejmujca histnry rozwoju puznaiiia ' zyli ()t;*>In hi^tory

naok i rozwój log^iciuiy jioznania czyli te)ryi\ poznania. Nauka za-- o zusuduh zawiera

w sobie: ogóln nauk** o ^a^adaoh czyli uietatizyk*; i szczegóow nauki, o /^i^udach, do

kiAn^ nale: a) filozofia przyrody (ogólna filozofia przyrody, ogólna kosmologia i ogól-

na libkipa); b) filoiofia docba c^li psychologia filozoficzna, filozofia szczegóowych wy-
twDPów ducha (etgrka i filozofia prawa, estetyka, filozofia religii), teoiya rozwojo amyslO'

v«go ludzkoci czyli filozofia histoiy
Zob. W. Wundt, UAer die Einheilung der Wissetischaftoh w tomie Y-tym wy-

iiwany. h przez nie^-o PhUoaophische Sudien. zeszyt I, 1888. Poniwnaj z teni tom drugi

'v'o l.cKjiki i MeUtodenlehre 1883, wyd. "i-cric We wspomnianym wypj i<tr. IH)

Sy^kmacie filozofii, str. H i nast. w rozdziao Rdiijia i fUozofin. Wundt zazuarza wyra/--

aie saniodiioiae znaczenie tmukowej teologii wnid nauk specyalnycii, kt^irej w powyszej

Ussyfikat^yi nie uwzgldni jeszcze naleycie.

W naesej literatom zatdnguj, o Ile wiem, na uwag w kwestyi klasyflkacyi

ssak gkSwnie nastpujce piaoe.

Woj>be we wsponiniaaem ju (str. 20) dziele O naukatk wymedlon^ traktuje

^ pierwszym rozdziale o iHocie i podziale nauk. Powcdywujc aii^ na anglika Etuiha
•'hahbersa if 1740), autora dziea: Cydopaedia, or unwersal diciionary of arts and
sct€fwe^^, '2 tomy 172H. Wodek dzieli poznanie czyli nauki x\9, przyrodzone \ f^zhiczne i-zy-

li ieymyove. Przyrodzone s znowu; zmylne, t. j. na zmysach oj)arro v'ueteoroiogta,

geologia, hyilroloiria. Iiotanika. zoo]o<:ia i t, p.) i tni/slne, zawinie tnl tiiy>li i wadzy du-

<z^. Do ostatnich nale; 1> nauka przyrodzenia i^lizyka i liiozofiai, 2) nauka prócz-

przyrodzona (metafizyka), 3) nauka liczby, miary, wagi i porzdku rzeczy (arytmetyka

ttj liczhiarstwo, geometiya t j. zianomierstwo, barometrya czyli wagumiejtno i t. p.),

4> nauka obyczjów i wiaiy, o fiogu i boskich rzeczach (teologia, liturgia, etyka, poli-

tyka i t. p.). Nauki sztueatB dziel si znowu na wewn^nme (logika) i zeum^rzney któ-

re s albo rze^^nemi, odnoszcemi ^i do rzeczy (chemia, optyka, fonika, kosnioprafla,

i^tronomia i t. p.), albo slownemi, które si koto mowy bawi (gramatyka, dyalektyka,

retoryka, poetyka).

DroKiazrow;i kla-^ytikarya. nauk rozwin na^ti.pnic 'rhKMOWSKi w ^wyiii Faneo-
iMf. Gówne dziay tej kkisytikacyi wymieniono ju wyej str. 2/"). Znaczniejsze pod-

tóty n nastpujce. W zakresie kdogii: I) propedeutyka teologiczna (metafizyka

^^nte, logika wk;t<i, polityka wita), 2) teologia waciwa (teoretyczna, praktyczna

i Ustoryczna). JKoiMOpea rozpada si na: 1) stereognostyk (o treci wiata): em-
pirya (nauki pn^yiodzone, lekarskie, prawne), pehdaeya (metafizyka, psychologia, an-

tropologia), humanistyka (socyalistyka, polityka, hi forya i : 2} morfozyki,' (o formie

wiata): matematyka, logika, estetyka; 3) etyk*; (o istocie wiata). Gówne cz*
XI fUazofii, jako trzeciego dziau panteonu wiedzy wedug Trentowakiego, wymienilimy

JU wyej.

Wspomnie** tn take naley n Wo.k ik* ha .f ASTR7B0wsKiKon S>/semi€ nauki y-
czyli filozofii aoiciayiskuj 1S73. przcd^^awionym na jednej wielkiej tablicy. Nauki

illBOWt tyOco ma cz.stk(.' tego systematu wiata i podzielone is na trzy gówne dzia-

^: o Bogn (teonomia), o wiecie (kosmonomia) i o cztowieku (antroponomia).
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.1. OtHOHOWU Z zijTijii jf ->ir k\v*-<ry;\ kl;s\ fikaryi uauk we Wstpie do filozofii ;/.>-

zytytcnej, str. 65 i nast. lioziw.uia oii nauki szczigóotce, faktyczne od ogóinydt, roz«-

moirych. Do tjA oetatnich zalicsa matouatykp i filozofi. Szczegóowe za dzieli na

csEteiy grapy: 1) SBijmujce natur martw, 2) natur or^niczn ze wzgldu aa

jej igawifllca mateiyaliie, 8) natur oigamcm ze wzgldu na jej zjawiska dadiewe»

4) t natur ze wzgldu na jej jawiska spoeczne. Kada z tjcb grup obejmije na*

nki teoretyczno i stosowane i rozpada Hi<^ na liczny szereg szczegóowych nauk.

W ostatnich c7n«iacli znany mafcMiiityk S. Dickrtetn og-osi praco: O n'tj7rorr«:y(h

l)rh<tih kJdsiffihdrjfi tKink (Atciiriim 1^<S!». T. 1. 259-277). w której roztr/:>a iM>.i:LDe

pr/f/. Diihringaj Wundta, Makaryka i innych podziay nauk (zob. wyej str. 115

Do powyszycli, tak rónorodnycli prób klasyfikacji nauk, dodamy ta klika uwag

w cola wyjanienia naszego na t kwesty pogldu.

Pisedewtt^tkiem sdzimy, ze dla lacyonalnj i zarazem natorahii^ Uasyfika^

nauk naley pm-j za punkt wyjcia dany faktyczny stan ich rozwoju, a dla powzi*,*-

tej z gór>' doktrynerskiej zajady ni» A yfn arza nowydl, nie.stniejcycli nauk, ani te nie

ujsiiwa z klas,>-fik.iryi fakicli, kt/ire /,doii\y sobif ^amodziolne .stanowisko wsr''>d inny^li.

Jak i)rzyrodnik w kla^yrikacyi iiriiifraluw'. rolin, zwiorzat i i. p. nie powinien ntówi

0 rz-i ZHfh nie stwor/onych, ani t*> pomija<- dla swycli o.sula-tycli predylekcyj roaluie da-

nych wytwurów przyrody, tak te zadaniem k!as>iikacyi nauk nie jest pnedstawicuie ja-

kiego idealnego caoksztatu wiedzy, nacigajcego taktyczne dane pod jaki alntrzk*

cyjuy szemat, lecz przedstawienie pogldu, o ile mona natnralngo, prostego i jasn^^

na szczegfilowe ^we organizmy naukowo, wydane na wiat przez rozwój nmyislowy

czowieka.

Z tego stanowiska razi nas praedewszystkieni w wi«;k9Zoci powyszych Idasyfikacyj

poininir;cic ztipehic nanh teologicznych, dotyrzi^cych lioga. jako samoilziclnego przedmiotu

wiodzy ludzkiej, ri-zypu.szcznni, e kn tyczny [nifjlrid na to nauki moe doprowadzi do

pr/.ektinani.i. e nie odpowindaj^ onr Nrj-lcmu i)ojV'ciii nauki, poniewa opicrai;i har-

dziej na wierze, anieli na triulzy. Ale tuki .-.J krytyczny nie daje nam prawa wyklu-

cza ty cli nauk z klasyfikacyi. gdy one Istniej, yj, rozw^aj Hifi i maj bogat blatIK

ly; wic niezalenie od naszego sdu o nich zjmi^j &ktycznie pewne miejsce w dsio-

jacb naukowoci. ])óg jest takim samym przedmiotem wied!qr ludzkiej, jak wiat i crio-

wiek. O tym pnedmiode wytworzyy si tak samo szeregi mniej lub wii.>oej uzasadiuo-

nycli poj, jak o 8wie< io i (Czowieku, a pojcia te rozwiay si take i piiybieray rt^w-

nie form(.' nauki wskut«k odpowiedniego metodyc/nep-o usystematyzowania ich treci

(zo>. nadto s? 4-3.). Strr^cenie nank teolosriczuycb z tego dzijowego ich stauowiiika jest

objawem samowoli. nirziMn nie uprawnionej.

Tak samowoli;, w iuiie doktrynerskich zasail, napotykamy w wielu klasyfikacyaeb

odnonie do naitk filozoficznych, W niektórych klasyfikacyach pominito jo zupe&ie bas

najuiuiej.^zej zasady, w innych rozerwano gwatownie ich wewntrzn spójno i dl* go-

towego szemata podpoizdkowano je w odosobnieniu pod rónorodne rubiyld. l^inoi^

sem nauki filozi^czne, niewyiczajc m6tafiz3'ki, niezalenie od naszego pogMu na nie.

stanowi w dziejach umy.sowoci pewien samodzielny caoksztat naukowy, który lii

w tej swojej dziejowej formie uwzgldnionym byr winien w klasyfikacyi nauk.

Neidto, kady, z powyszych typów klasyfikacyi wykazuje pewn;\ wadliwo^

wskutek «7ematye7ne{ro za.stosowania jedno-stronnej zfi«ady. T tak. klasyfikacya riatoii4

1 Jiakoua nic uwzgl.Uuia naleycie przeduiiotowoj rónicy pomidzy naukami. Aiystote*

les, Locke i ich zwolennicy zapominaj, o nauka z i.'^toty swojej ma na celo prans^

jest Uoretyctn^ a zatem nie mona waciwie mówi o naukach imiktycznychy lecz ff/tm

o zaslosowanfw nauki do praktycznych celów ycia. Podziid wedug mn^^ nie jatlnMfr

i 110).
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§ 6,1. KLASrnKACYA NAUK. 119

^\yv.\ ponifwa kad.i natika posikuje sin wi^zelkioini muiiwmiii int*todoloci< /iiemi srod-

k»ml intiukey i dedukoy, anaiL i syntez, a .<zcze«,'ólniej dosuHadczeniem i lAM/icznem

ronKmwamm (§ 4,3). Zaznaczone pmby klai^yfikacyi nfttik na, zasadzie kh przedmiotu

m nwigldttij mowu Mta, e jeden i ten sam praedmiot rozpatrywany bywa
cipto praez róne nauki, jedynie z rdnege stanewbka. Tak np. filozofia szczegóowa
s jednej strony, a nauki specjalne z drugiej, maj za praedmiot cay wiat, wszechbyt,

z t jednak rónic, e pierwsza rozpatruje wiat ze dtanonnska jego czynników zasad-

niczych, podczas gdy reszta nauk ogranicza pogldem na jego ohjawy. Dalej rotrito,

Sp«i<^er ich zwol**nnify myl sdzr. e r«'iny stopie ah'<trak' vfTio.'sci stanowi

-adoK-ii ninin* iiiie.'dzy naukami i »' w ol:i>]{- i^tniejt) by/.vviigl<^dua zalono.c jodiij^h

nsiik od drugicb, realna puiuii^dzy memi hierarchia. W istocie bowiem, nauka jest jo-

ds%, jeet caoci, wynikajc z wewntnnej organicznej spujni wszystkieb pojedynczych

nauk. Ws^atide nawzjem (d wspierj i znjduj si w stosunku wg^emnf gaUiwh
id i adna z nich nie jest ani pierwsz%.aoi ostatni. Jak filolog nie zdecyduje si
poiriedzie, co jest waniojszem dla ywego organizmn: ezy systemat nerwowy, jedno-

•ijoy w sobie i n^twnowacy wszystkie funkcye jego, czy te przyrzdy oddychania,

obietni krwi, trawienia i t. d., odywiajr^c-e systemat nerwowy; podnhnif n\n mr\ powo-
da v^ff.ztzyna .spom o pierwszestwo nii.'dzy naukami. Nie potrzebnie tr Wundt dowodzi,

e na (wle systcmatu nauk pastawi naley nic filozofi, lecz nauki spr^ijalne. Kwo-
&tya nie na tern polega, czy pierwsze stanowisko w tej doktrynerskiej hierarchii naley

tj lab owi^ nauce, tym lub owjm gaziom wiedzy, filozoficznym czy npecyaln^iu,

lecz na tern, aby ws^tkie organicznie ze sob si czyy, harmonijnie si uzupetntely,

tweizc jedn, prawidowo funkcyonaje yw ctdos.

Na podstawie tych uwag krjrtycznycb, oraz dla wzgh.^dów praktycznych, które juz
powyej w podobnej kwestyi postawilimy po nad wzgldy doktrynerskie (§ 2,«, str. 53
i na.«t.). przyjmujemy podzia nauk przedewszystkiem na dwie »równe grupy: nauki fi-

hznficznf i <*iyfcyn1ne. Podzia ten j*st wynikiem dziejowego rozwnjti wirdzy ludzkiej,

przedstawia ^i,' jako lakt historyczny (i? 4: 4, i
>

: jop-o tporetyrziir zas uza>a(liiioiiuo

podalimy powyej (§ 6, i j. W naukach filozoliczuyi li roiiruuilisuiy take ju powytg
i§ 2,1) dwie gówne czyci: filozofi giuadmcx czyli fundamentaln iJHozofi szczajóo^

Mf. Do pierwasi zaliogrlimy: filozofi filozofii, teoiy poznania czyli logik i metafizy-

k. Podzia fikiofii szczegóowej moró by odpowiecie uzasadnionym tylko w enyAio-

patyi mmk Jtlozojicznych ; tutj odprowadziby nas zl)yt daleko od na-zcLo bezporednie^

go zadania. Vo si za t^esy klasyfilcacyi nauk pecffO^Kych, to nie wdajc si w szcze-

ir%, powiemy tylko, e najprostszym i najnatiiralTiifj-zym wydaje si nauj podzia ich

na trz\* srrupy za^adni^ze ^^tosownie do trzech ulównych przedmiot/>w wicd-zy ludzkiej:

1) nauki przyro<h)iczr (|)r/vroda, natura, swiat zmysowy), 2) hmnanitarm czyli ay\-

iropdogiczne (homo. av\>po>zo':. c^uwiekj i Z) teologiczne (thóc, Bóg;. Zob. str. 86 i nast.

Dla tych .<<amych wzglt^duw, które nas skoniy do poddi^ wszystkich nauk na

tloioficme t specyalne, a filozoficznych na zasadnicze i szcz^ótowe, wyróni naley
ir kadej z powyszych gmp nauk specyabych przedewszystkiem ich cz og&m, m-
mdnkt(§f czc bezporednio idi specyalne badania z filczofi. T^ cz ogi>ln, za-

sadnicz w zakresie nauk pnif/radmczych stanowi naul^ mafmatyczne. Oz zasadni-

cz nauk kum€trUtamych tworz psychologia empirifczfut wraz z antropologi i etnogmji,

na których si opieraj w^^zystkie nauki historyczne i spoeczne, wchodzce w skad hu-

riianitamych. Nareszcie cz»,>sc zasadnicz nauk tcflof/icziD^rh stanowi }ii.sfnri/a rfUffii, któ-

ra jest punktem wyjsia dla wszolkiej naukowo traktowanej teoloi/ii. Nad dalsz kla-

^'yfikacy nauk specyalnych ju si obecnie zastanawia nio bdziomy; powiemy w tym

wzgldzie tylko, e kla.syiikacya Wnndta, przy zaznaczonych tu drobnych uzupenieniach,

dokadnoci i prostot awj zblia si, wedhig naszego zdania, nibardzij do prawdy.
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120 S 6,2. OGÓ, SZCZEGÓ, PHAWO.

2. Pojcia og^a, szcsegdla i prawa* awaAne jako auiaada

podstetn nauk na fllosollcine i speoyaiiie.

Odróniajc jiowy^ej filozofi, jako nauk o OiolnKich zasada < h po

znania i bytu, od imiik spec/alnych^ majcych za [irzodmiot szezegoitnre

objawy wiata, zaznaczylimy, e p;(')wnyin cznikiem pomidzy temij

dwiema p^ipami nank jt'st idea pr<i}v wiata f§ l Idea ta ozy:
tedy ze sob ogólne i szczegóowe czyimiki bytu, jako przedmiotu filo-

zofii, i wspólnie z temi czynnikami doioaga 8i^ bliszego wyjanienia.

Przez termin ogól^ ogóbny, rozumiemy oo, co w sobie obejmoje

mnogo innych czynników, nazywanych ^Moug^mi. To objcie szcze-

góów przez ogó opiera si zawsze na pewnej jednorodnej tr^i,

wchodzcej w skad danego szerega szczegóów, a stanowicej wanie
czynnik ogólny w tych szczegóach. Z tego wynika, e ogó oanacza

czynnik jednorodny, stay, niezmienny, zawsze powtarzajcy si w pe-

wnych szczegóowych momentach, które znowu tylko o tyle ze sob
si cz, jednocz, wzajemnie si nznpeniaj, o ile posiadaj pewn
tre wspóln, a zatem o^<')ln. Szczep^ó bez takiego czynnika og(!»l-

nego byby ezem odrt^bnem, bezwzgl^^dnie orjginaluem, jednostko-

wem, pozbawiuuem wszi Ikiej wspólnoc i z innemi 8zczcf:;ólami, nie iia-

lecem do adnej caoci, wic óderwaneni od zwizku z caym po-

zostaym wiatem. Takich szczegóów naturalnie nie ma ani w zakr* -

sie na??zej myli, ani w rzeczywistoci. Wszelka myl, choby najbar-

dziej wyodrbniona co do swej treci szczegóowej, ma zawsze co
wspólnego z innemi mylami; podobnie i wszelki byt szczegóowy,

choby najbardziej jednostkowy, oryginalny,- indywiduahiy posiada

z natury rzeczy zawsze pewno wasnoci, które wykazuj jego podo-

biestwo do innych szczegóów i zwii^ek z nimi. Wic nic ma szcze-

góu bez pewnej treci ogólnej, bez ogóu w nim przejawiajcego si.

.

Ale równiei z drugiej strony nie ma ogóu bez szczegóów. Nie mo-'

iemy ani pomyle, ani wyobrazi sobie takiej treci ogólnej, która

by nic w sobio nie obejmowaa, która by jako tre ogólna, nie odno-

;

sia si do pewnego szeregu szczegóów i nie stanowia ich wspóhiej

treci. Taki ogó byby pozbawionym wszelkiej treci, beztreciowym,

a zatem byby zgoa nicznn, aiii myl, ani realnym bytem. Pojcie

ogóu i ezrzegótu znajduj .swój wyraz midzy innemi w wyjanionych

ju pojciach istrUg, zasady i objawu^ zjawiska (§ 4,3,» : ^^l.-i ) Istota,

zagada s zawszr czom ogólnem, sku[)iajcem w sobie, obfjuuijccm

objawy, zjawiska, które w mnogo^< i szczegóowych, czynników uwy-

datniaj tre ogóln istoty, zasady.
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§ 6,2. OGÓ, SZCZEGÓ, rtUWO 121

z powyszego wynika, e poj^ offólu i ftzczegóhi, podolnu- jak

poj^ istoty, zasady i objawii, zjawiska, przyczyny i skutku rozrywa
nie mona. S to wszystko pojcia wzgldne, nawzajem <ul siobie za-

lene, majce znaczenie jedynie y cisym ze sob zwizku. Nie

mona si tedy posikowa niemi w odosobnienia bez wewntznej
spraecsnoci.

Tej apizecznoci dopuszcza sit^ jednak fmomenalizm^ oraz jedno-

Btrosmy mnpirynn ipa^fij^wum^ opierajc si na pojciu 9ZeMigóUw (zja-

wisk) z zaprzeczeniem realnego znaczenia pojcia ogóu (istoty). (Zob.

$ 5,2,1 ). Przedstawiciele tych pogldów przenosz pojcie ogUu do

zakresa podmiotow§ffo wiedzy, a prM$dmioiow realno po za podmio-

tem przyznaj wycznie Mzczególom (zjawiskom). Wedug mch, nie

ma w wiecie adnego osobnego ogólnego csynniha (istoty, substancyi)

;

ogó jest tylko wynikiem abstrakct/i. t. j. oderwania w myli pewnych

wasnoci danych szczegóów od zwizku z reszt ich wa.suoci i wy-

tworzenia z nich nowej mylowej cao<'i. tak zwanego pojcia oijólne-

<w, które istnieje tylku w umyle, lecz co do .swej treci nit- odpo-

wiada rzeczywistoci. Pogld ten sprowadza waciwie r<')nict^ liomij-

fizy ogóetn i szczegóem do r('>nicy mi«^dzy myl i bytem, podmiotem

i przedmiotem § 4,3 /. Wszelki ogó, wedug tego pogldu, jest tylko

myl, czem podmiotowem, a wszelki szczegó bytem ri>alnym, przed-

miotowym. Jestto tedy gwatowne rozerwanie owych cznych poj
i zastosowanie ich w odosobnieniu do dwóch rónych dziedzin wiedzy,

podmiotowej i przedmiotowej.

Z tego te wynika, e wielu sdzi, i filozofia, badajc czynniki

ogólne istnienia, jest nauk podmiotow, idealn, pozbawion realnego

przedmiotu, który stanowi jedynie tre nauk specyalnyc h, badajc^^ch

zjawiska szczegóowe.

Nie mamy obecnie zamiaru roz[)atrywa kwestyi: czy realn za-

sad bytu s wycznie ezezególy i fenomenalizm u czy te wycznie"!

oM 'KubstAncyoMalizm . czy te byt, obejinujj^cy pierwotnie dwa te

czyiiuiki w przyczynowym ze sob zwizku. Jest to zadanie metafizy-

ki i§ 2,3,3 ). W celu atoli moliwie dokadnego wyjanienia tych po-

j, przyjmowanych powszechnie za zasad przy rozróTiianiu nauk fi-

lozoficznych od specyalnych, zastanowimy si nad niemi nieco bliej.

Bez szerokich wywodów z atwoci przekona si mona o tern,

e pojcia ogóiu i ezczególu z natury rzeczy znajduj tylko w pocze-
nm swe zastosowanie, tak w zakresie podmiotowej dziaalnoci myli,
jak i na polu przedmiotowego bytu. jedne myli maj tre ogól-

n, a inne bardziej szczegóow, o tem wtpliwoci nie ma. Co si
MS tyczy przedmiotowego znaczenia tych poj, to narzuca si nam
pod tym wzgldem przedewszystkiem fakt, e wiat realny obejmuje



cale szeregi cznych form bytu, skupajcych wielo szczegóowych

zjawisk w powiu' c)g«')bu'. typowe caoci. I tak. kady ])rzediniot ma-

tGryalny jest ju uksztatowaniem szczegóow\'('h czynników wcdng
pewiiycli ogóluycli zasad, realnie dziaajcych przy .skupieniu lub kry.

stalizacyi tych czynTiików szczegóowych. To zjednoczenie czjimików

ogólnyt i i szczegóowych wystpuje jeszcze bardziej na jaw w isto-

tach organicznych, w ich biologicznych, gatunkowych i inrlywidual-

nych waciwociach, równowacych si^ ze sob faktyznic. Dalej

wytwarzaj si^ w wiecie realnym, prócz jednostkowych osobników

0 zjednoczonej w sobie wiadomoci, coraz wysze i ogólniejsze fonnj

bytu, jak: rodziny, gatunki, szczepy, organizacye spoeczne, narody,

pastwa, organizacye midzynarodowe, ludzko, ciato niebieskie, sy-

stemata soneczne, wiat, wszechbyt.

To wszystko nie s tylko pojcia ogólne^ lecz realne wytwoty by-

tu, jednoczce w sobie wedug pewnych ogólnych typów cae szeregi

objawów szczegóowych. 8 to zatem uogólnimia przedmiotowe, w któ*

rych czynniki ogóhie znajduj sitj w tym samym stosunku do czymii-

ków szczegóowych, jak w zakresie czynnoci logicznych pojca ogól-

ne do wrae i \v\()l)ra(' szczegóowych. Zaj)rzecza rzeczywistoci

takich skupie, ogói(')\v w wiecie przedmiotowym nie podobna, bo sa

one faktami ocz}nvistemi. Ktoby za pomimo to, dla jakichkolwitk

skeptycznych powodów, czul si w prawie odmówi im przedmiot* »wej

reahioci i widzie w nich li tylko wytwory podmiotowe, ten konse-

kwentnie przyzna musi. e i szczegóy (zjawiska), wchodzce w skad
tych ogóów, maj równie tylko znaczenie podmiotowe, bo s to tyl-

ko wrarnia i wyobi*aenia umysu. Psychologia bowiem wykazuje

dowodnie, e wyobraenie przedmiotu szczegóowego jest tak samo
syntez szeregu wrae zmysowych, jak pojmie ogólne jest syntez

szeregu wyobrae szczegóowych. Wic albo ta syntetyczna fimkoya

umysu ludzkiego zasuguje na nasze zau&nie i daje mono odpo-

wiedniego poznania wiata przedmiotowego, — a wtedy zasadniczo

pojcie ogólne ma równe znaczenie jak i wyobraenie; albo te owa
ftmkcya syntetyczna zasuguje na nazw podmiotowej, ideahiej w zna-

czeniu ujcmucm, jako nie majca zwizku ze wiatem przedmiotowym.

— a wtedy na ten zarzut zaslnp^je nic tylko pojecie ogólno, lecz

1 kade wyobraenie szczeg<>iowcgo przedmiotu.

Drugim oczywistym dowodem istni*'nia w wicL-ie pewnych czyn-

ników ogóhiyck i realnego ieli dziaania w szczegóach jest powoany
powyej fakt niezmiennoci, jednostajnoci, jednorodnoci i typowoci,

wystpujcy realnie na jaw w zmiennych, niestaych, rónorodnych

i jednostkowych objawach bytu 6,1, str. 112ina8t.). Fakt tenjest pod-

staw idei prawa, W idei tej, jak w ogóle we wszelkim praedmioM
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wiedzy, iinisimy rozrnir stron |)0(lniioto\v i j)rze(liTiiotowi^ i? 4.3

\

Ze stanowiska podiuiotoijueyo, iiiiivs}nwoj czynnoci poznania, nauki,

przez prawo rozumiemy okrelenie nit zmieiiiiego, staego, jetlnostajiie-

go i typowego czynnika w danym szeregu objawów, zjawisk. W tern

znaczenia prawo, jalo okrelenie zaznaczonej strony zjawisk, istnieje

tylko w umyle, wykon^^wajcym t cz_>nino lo|pczn%, i zalenem
jest od warunków uzdolnienia, rozwoju i wyksztaiconia umysu, oraz

od mateiya2u empirycznego, wzitego za podstaw do takiego okresie-

ni. Ztd pochodzi, ie to, co nazywamy prmoami w znaczeniu mu-
knwMi podlega najrozliczniejszym zmianom, zaleinie od cisoci
i rodków pomocniczych w badaniu zjawisk, wic w ogóle od (>OHt))u

nauk. Ale zmiany te dotycz nie rzeczywistyci praw iwiaia, lecz tyl-

ko naszego podmiotowego pogldu na te prawa, ich okrelenia przez

umys, przez na^lk«^ Ze stanowiska bowiem przedmiotowego^ pojcie

prawa oznat za s un ow niezmit niio, stao, jednostajno i ty])0-

uosc. kt<»r w objawach wiata jako fakt napotykamy i która jest

gównym przedmiotem wszelkich l)a(la naukowych. Zmiany tej stro-

ny ntii, wiata, nie przypuszczamy i lu z hardzo powanych j)Owo-

dów krytycznych przypuszcza nie moemy, bo w takim razie nie

posiadalibymy adnej trwarej podt^tawy do poznania wiata; wiat
«am zacz by si chwia przed naszemi oczami. To, co w<"/oraj

iiznaHmy za prawdziwe, dziki najcilejszym badaniom, mogloi)y

dzi uchodzi za wtpliwe, niepewne z powodu moliwych zmian

w wiecie rzeczywistym. Stracilibymy zatem wszelk cigo w na-

szych pogldach na wiat, wszelk zasad do sprawdzania (wifyfikaeyi)

ich prawdy; wic poznanie, nauka nie byyby wtedy moUwcmi.
Mówic o prawach przedmiotowych, nie moemy pomin dwóch

zasadniczych form, w jakich si nam faktycznie przedstawiaj, a mia-

nowicie jako prawa zewntrzne i wewntrzne^ fizyczne i moralne. Pierw-

sze, jako od nas niezalen*-. z zewntrz na nas u(Mzial\ wajt^t e, ma j
dla nas c:harakter koniecznoci ; od nit h a(hKi miar od.slpi nie mo-
emy, j.stemy im bezwz<:;ldnie porklani. Pt-zcz to atoli nie okre-

lamy, jakiemi one s same w sobie; co dla nas jest koniecznem, mo-

e by w sobie wyrazem samodziehioci i swobody. Takieini s pra-

przyrody, w ogóle bytu wzgldem nas zewntrznego i od nas nie-

zalenego. Prawa za wewntrzne, moralne czyli umysowe s pra-

wami ducha, prawami estetycznemi, logicznemi i moralnemi naszej sa-

modzielnej dziaalnoci. Prawa te nie narzucaj si nam z fizyczn

koniecznoci, lecz przyjmuj charakter wymagaJników, norm, od któ-

lych wprawdzie odstpi moiemy i od których faktycznie czsto od-

stpujemy, do których jednak zastosowa si muoimy, jtitU chcemy
osign pewne cele naszego normabiego rozwoju umysowego. Mu>
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mmy np. myle wedug praw logicznych, je^li chcemy pozna pra-

wdy ale idiktycade popeniamy czysto bdy logiczne i mijamy si

z prawd. Prawa tedy ducha s dla nas tylko wartmkami konieczne-

mi przy osi^^anmioin pewnych celów, ale nie bezporedni konieczno-

ci. Z drugiej icinak strony i te prawa ducha co do treci swojej

s nit zalene od nas; my i na tern polu nie jestemy prawodaireami

;

ale posiadamy jednak mono samodzielnie do nich si losowac, lub

od nich ódstf^powa.

Prawo w znaczeniu zarówno podiiiiotowem (naukowem jak przed-

miotowem < metafizycznem) stanowi czyimik ogólny czyli ogól w szere-

gu $te9egóówt wedug podanego powyej wyjanienia tych poj.
W zakresie czynnoci podmiotowej myli, prawo jest ogólnym wynikiem,

wyprowadzonym z wielkiej liczby Bzez$góiou/y^ danjfeh nauki; w za-

kresie za pradmiotaw^ rzeczywistoci ptaufo przedstawia ów oókt^
czynnik bytu, który obejmuje szeregi szczegóowych zjawisk w coraz

wyisze caoci uwydatnia ich zwitek przyczynowy i staje si przez

to wyrazem ich ^du, porzdku, harmonii.

Jasne rozrónienie zaznaczonych powyej dwóch stron poj ogó-

iUf sMctsgóu i prawa, ich strony logicznej i metafizycznej, czyli pod-

miotowej i przedmiotowej, jest niezbdnym warunkiem wszelkiej ci-

soci w naszych pogldiK li na wicdzt^ w ogóle, a w szczególnoci na

r«')nict^ |)()midzy zadaniami tilozotii i nauk specyahiych. Wi(jkszo
niepuruzumie i sporów na tem polu wynika gównie z pomiszania

tych dwóch zasadmczych stron wiedzy, nauki.

Filozofia tedy, jako nauka najogólniejsza, uniwersalna ni(^ ma
bynajmniej do czynienia z przedmiotami mniej realnemi jak nauki

specyalne. Przeciwnie, jeeli celem wszelkiego badania zmiennych

i przemijajcych szczegóów jest poznanie ogóu i prawa, jako ich

czynnika niezmiennego, jednostajnego, i jeeli ten wanie czynnik

zblia nas do pojcia istoty i przyczjmy wszelkich zwizków midzy
szczegóami, to filozofia ma przedmiot o tyle istotniejszy i realniejszy

anieli nauki specyalno. Nie zasuguje zatem z tego stanowiska by-

najmniej na lekcewaenie. W dalszym przebiega naszych bada b-
dziemy mieli sposobno przekonania si o tem coraz wszechstronniej.

Literatura. Kn ty( zny rozl>ior poj (yg6hi. szczegóu i pratra naley do lo-

giki i metafizyki; piorw.^^iai l>adtt ich znaczenie w czyimo-ciacli poznania; druga roztrzsa

itih treó piBedmiotow. Zasadnicn n wyjaaieiiie tych puj^i czy si cile % noiilf

o i<2eadk, o której pizj^dzie nftm m^wi bardsij fizcsegiUowo pn^' rosbione stosunka

filosofil do twórczoci (§ 8). Odkadany tedy do tego miejsca podanie wanifc^ych wifr>

domoct, do^yoicych liistoiyi i Uteiatiuy tej kweetyi. Ta ogianicnny si saslw^jto^

ni uiywkowemi awagaml
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Widre ponczjc rozpraw'*,* w pnEedmiocie sNiitotycziiycb form przyrody ogosi
BtiofO BBMAini, autor gnmtownego daea o logice, w FhUoeo]ilu8ch6 Monatohc^ 1894^

T. XXX} 1 i nast. p. t Theorie der Ti^mL duu^tetyziije on tu rónorodne pogl-

ijf, jakie dotd wygossono w tej kwp-ryi, i midzy innomi zaznac/^a, wiciu wspó-

rttftsnych badaczy przyrody, przyjmujcych teory rozwoju, dowodzi jednak realno, i ngól-

nvi-h typów ycia organicznPL'^o. A w t'kim ra7.ip nie mona przj-^nawa rzer7,ywi>t(>ci

-amym tylko szczegóowym stawiskom ora/ pujedyiicz^iii Dsolmikum, lecz uttley zarazem

pri}j4 realne istnienie w przyrodzie czynników ogólnych, obejmujcych szczegóy i wy-

twarzajcych owe typowe formy yda organicznego. 1'rawda, dodeymy, e okrelenie

ijfk C9qnuiików ogólnych w ich realnej, pncedmiotowcj tred, w lónicy od prostego

podmiotowego nogólnienia saczegóów, pi-sekracn jn pole fliyki, jako naoki o imyslo-

wym, widsinlnym i dotykalnym bycie, a wchodzi w zakres filozofii, mianowicie metafi^y-

ki, jako nanid o ogólnych zaaadach bytu.

Nnwoc^c-ne poj<;fio prawa, w zastosowaniu szjzególniej do pr^yrodoraawstwa,

•formaluwal Juun kiroAKT Mill w swem dziele: A m/.<^tem of logic^ ratmmtwt and
iHducHcc lb4:i 5-te wyd. 18(52 i liczne nowsze wydania. Zob. kn. III, ro7d?:. H \ i. o za-

mdzic indukcyi i o prawach natury, oraz k.s. V'l, rozdz. -, o prauadt umysu. l*ol-

flkie streazczenie tego dziea wyda Ao. Dtoasiski 1870. MUl opiera poj<.'cic prawa na

j9iimU($noki w przebiegu zjawisk (nniformity of the course of natnre). Z tego stano-

Yiaka dochodzi jednak tylko do jednostronnego okrelenia prawa w znaczeniu podmioto-

wem, jako wyniku porównania azczegulowycli zjawi<;k. JiV gi^bsze, przedmiotowe znacie*

nio tego pojgcia, Mill, bdc z zasady przeciwnikiem metafizyki, nie wnika. Orontown
krytyki; odnonych pogI<i<')W Milla zawiera w sobie dzieo Al. KaciborskiSCK} : PodaiOr

*cy teoryi poznania J. St. Milla Is^ii, zoh. 'I'. II. ITiS i na^t.

WszechstruDiiicj i ze stanów i-ikn kiytycznciro bada poji.rii' [(rawa znany historyk

tilo2o!ii K. Zkllkk w rozprawie akademickiej: Ueber BcynU utul lieyhinduny der sitt-

Men OeseiMe 1683. 1'zzedatawia on szczegóowo historyczny pocztek i rozwój poji^cia

piawa, nie lylko w znaczeniu moralnraa, ale i prawa w przyrodzie. Okazuje si dowo-

dnie, e ]>oj^e to z pola stosunków ladzktcb pizeniesiono pizez analogi do przyrody.

Porednikiem /.i w tym wzgldzie byto pojcie praw bo.^^kich, odnoszcych si zarówno
•io spraw ludzkich, jak do przyrody. Coraz cilejszo okrelenie matematyczn! pnt^i^

i(*wot i w '/jawiskarh ii-zy rody, doprowadzio nareszcie do zuponcjo ti.>.aniowolnienia

pt»j*^cia praw pr/.yro<l v. W kadym jpdnak razie, ten przegld histon i /ny zaznarza ja-

'Do owe dwa skadowe czynniki pojcia prawa, o których mówilimy wyzej, podmioto-

wy i przedmiotowy.

Ze stanowiska aunuennego przyrodnika roztrzsa W. Wundt poj(,'cie prawa szcze-

góhiiej w roiprawie bardzo pod tym wzglt^dem pouczajcej : (Jeber den Begriff des Ge-

•eUee. Philosophiache Studien 1886, T. III, 105—215. Ma on tu wprawdzie gównie na

nyli zastoeowanie pojcia prawa do kwostyi specyalnej: czy iatni^ wyjtki na polu

tok zwanych praw ijlosowni, fonetycznych; ale pray tej wanie sposobnoci n»/,l)iera po-

j»:cie prawa w^zech.stronnie. Wundt wypowiad;i tu przekonanie, e i.stnieje tylku jedno

prawo, nic dopu-^zc^aji^c adnych wyjtków, prawo przyczyny, a!** ono samo pr/ez sila-

nie t^kre^^a dny cli .szczegóów} rh .stosunków poniit;ii/.y zjawisikaiui. T ik zwune prawa

przyrody znajduj swe zastosowanie jedynie aa podstawie pewnych warunków i przy-

pnnczeó, — a zatem nie bezwzgldnie. Przy zmianie warunków i przyputzcze, wród
Móiych zjawiska si odbywaj, na.st«,'puje naturalnie i zmiana owych praw. Ztd wyni-

ka zasadnicza rónica midzy prawami pizyrody i prawami ycia ttm}'8owego. To ycie

odbywa si wród innych warunków > przypuszcze, anieli zjawiska wiata materyalne-

go, wic te wykazuje inne prawa. Z tego wN-nika, e dno do sprowadzenia wszyst-

kich objawów bytu, ycia powszechnego, du tak zwanych praw pnqrrody, me<*hanicznie
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dziaajcvcli, opiera sin na grubym przesdzie, pozbawionym wszelkiej podstawy w dle
nankoweni pojciu prawa. Zob. w ^rm w^dzie take odpowiednie artykuy we wsjmb-

Biaaych (atr. 89 i naat) dsieladi Euckcma, «Haieg6liiiej w jogfo praey: Zatadmcte po-

jcia naszego czaau^ wyd. z r. 1883, str. 17B i nast. Wykasnje on tu krytycznie »•

równo prawidowe nicie poj^ia piawa, jak i licsne naduiycia w jego okreltain i

stosowaniu.

W naszej literaturze filozoficznej kwestya poj ogóu, szczeyóit i pmtca sprowaidia

si gównie do nauki Jaka SNiADKrKiKOO o fenomenach ogólnych i do uwiig, jakie z te-

pfo powodu poczynili jeu:o krytycy. i*oj,Hd Sniade<'ki(?go na t spraw strosztaa ni

w nastpujcych zdaniach Filozofii ludzkiego umysu (Dziea T. V, 124 i nast.): JTik

w wiecie mateiyaloym, jak w wiecie umysowym, jedynem latrudnioniein i naok oo-

wieka s lenonena*... ^Wseystikie usiowania naszo w poznaniu siebie i iseca^' d^^
do tego powinny, aby od doirze pojtych i pewnych &któw czyli fenomenów sicze*

gólnych przyj do poznania fenomenów ogólnijch. z kt^irych tamte wyiMMiaJ"... ,<.Vde

wic mydlenie czowieka obraca si na poj« iu fenomenów, na po8tr/ML'-inia i wizaniu

tyc)) stosunków midzy fenomenami, które s utopione i zamieszane w dzi&lach stwih

minia.**

Z powodu tycli zda powiedziaem w Wykadzie logiki, T. 1, 189: ,Cay t-iiipi-

ryzm Sniadc<ikicgo opiera si na sofizmatyeznein pojciu fenomenu ogólnego. Fenomen

jest zawsze czem szczegóowero, jednostkowem ; jest objawem jaldej treci ogólnej

w paitdynatem ajawisku, w pewnej dotykalnej i oznaczonej formie; zatem fenomenw

ogólnych niema. Fenomena ogobnOt o których Hniadecki mówi, i pn^ któi}'ch pomocy

wypowiada zdanie^ e jedyn nauk czowieka s fenomena, spostrzegane pnez zmysy,

nie s w gruncie rzeczy niczem innem, tylko jKijciami ogólnemi. wydanctni pr/c7 rozum.

A jeeli takie poji.^cia 0'jólno. po'1 nazw fenomenów ogóJnffeh wjtrowatizimy w zakres

fefwmenón', to naturalnie atwo hy, t iniiirykiom i ca wiedz ludzk opiera niby na

samom zmyslowem do.wiadczeniu, na owych fenomenach."

J'omimo gorcej obrony „pozytywizmu" .niadeckiego, Ochorowicz we Wstpie

do JUozofii pozytyanej, str. 3ó przyznaje suszno mego zarzutu, przytacza pi»wyazc

sowa moje, i dodaje nawet w kocu, str. 93, tym razem bardzo laslutwe dla *mnie so-

wa: «Modyfikm'emy nieco empiryzm niadeckiego popiawk pro£ Strurego.* Ale i te>

go wszystkiego iadnych ja.suy(;h wniosków nie wyprowadza.

Z obron natomiast Sniader kiego pi-zeriwko memu zarzutowi wystpi prol". JStra-

.SZKW8KI. usiujc Itlioj uzasadni pojcie fenomenu ogólnego w przrwiedzionym jui wy*
j

(str. dziele o SuiaJcckiiii. str. H j *2r4 i nast. Pr2edewszy<fkicm w ul/.i ort w Icili

pojciu „wiuik i gbok prawd, która jtót o.si w.szystkich bada i ro/uinowan z tkk-

tuw dowiadczenia." .leeli si za.i zapytaniy: czem waciwie jest lenomen ogólny? to

otrzymujemy odpowied, e s nim «ce e^nmiki, które powtarzaj si jednostajnie w pe-

wnych ^^awiskach." Jakim sposobom cz^mniki, wchodzce w skad pewnych szczegóo-

wych jawisk, oderwa mona realnie od tych syawisk i nadto obdanyr jeszcze mianem

jauska ogólnego, tego zrozumie nie mog. Bo pi-zecie czynniki te jako osobne zjaw^

ska wcale nie istniej, lecz wyraaj si j(}dynie przez jednostajne powt*')rzenie szczegó-

owych zjawisk. Ta za jednnstajno i prawidowo' zjawisk nie jest ju odrbnen),

samodziehiciii ziiui ishinn. fnioim-nem, ani o«_;i»lririii. ani szrzcjróoucm a oznac za j^lyni"?

w.spóln natur i prawidowy zwizek zwykych .-Hzczcij^iilow} < li z.j.i,-*'. i>k. l hv Jcuoiuuu

ogólny niadeckiego i Straszewskiego, uwaany pr2ediiuut*>wo, stanowi t&ly jenjTue

ogóln istot*,' zjawisk szczegóowych, utajua;t przyczyn ich podobiestwa i prawidowego
zwizku. Podmiotowo za dochodzi do naszej wiadomoci ta ogólna steona fawisk
szczegóowych jedynie pizy pomocy poj ogSbiyeh^ mjcydi 'na celu wyrazi n^ólowo
ow tre irttotn, która si objawia w jednostajnoeci i prawidowoci jawisk.

Digitized by Google



§ 6,2, OGÓ, SZCZEGÓ, FRAWO. 127

Wszeclwtroimio zhada kwesty zarówno ze stanowiska bistorycznego jak i ra-

cjromlnego Al. Skóbski w awoj pmcy o niadeckiin, soli. szesególnicj str. 154 i nast
om 210 i jtMt Wnika on ta w pierwase zawiadci «koncep^'' Ibnoniuinu og61nego
u Bakona i Newtona i wykazuje, jak ona powstaa w umyle Hnladeckiego. Co do sa-

sa iZMSy dowodzi: „Koneepcya fenomenu og^ólno^-o nioo hj rzeczow zas(uUf

irmUjffn bez w?iz<'lki- h zastrzee tylko w tych naukaih przyrodniczych, g-dzie kla-syti-

ka<-ya i ,systeni.^r \ i /.nf uirrupo^ranio rozmaitych, a o ])€'wnyrh typowych wasnociach
pnsedmiofow. LrJ.iwn (niprywa rol'\ W racyonaluiejszych za^s j^ah^ziach przyrodniczej

vi^^^izy, jak oit^ luiuika lo^uiiKjwa lub lizvka matematyczna, fizyolor,a lub biologia, roz-

.^i^ niadeckiego fenomen ogólny o zewntrznie tylko z niem poczone poj«;cie j>m-

wot o najloniej takie z niem zwuime pojt.'( io przyczyny i o biak zupeny pojcia ee/u."

Zgadnij^; sie w zasadzie na te zdania, adz jednak, e i powysze ograniczone zastoso-

wanie sprzecznego w sobie pojcia fenomenn ogólnego nie nadje si do zastpienia in-

nych, od dawna w oycia bdcych terminów dk oznaczenia ogólnych czynników zja-

iritk ^'zcrowych.
Nieznleui- od jtowN ^zt^g-o sporu o fenomena 0Lrt'«!ne zaj si u nas Al. ItAci-

BUK.SEL1 w .swym Zuri/sir .syt^teinu fUozo/ii ro/.liiurcin kuo.styi: „o ile srheiiuity na.sztjgu

muysu odpowiadaj rzmizywlstyin stosunkom otarzajit' ych nas przedmiotów (T. 1, 11).**

Dotd jednak wyoy tylko rzecz o wraitniach. W dalt>zyui dopiero cigu rozpocztej

jnajr ma zaBoiar wyjani ^ak umys ludzki te wraenia przerabia i jak z nich wytwa*
iza poj^icu o sobie samym i o zewntrznym wiecie (str. 296).*

Specyalnie n pojcia prawa i jego znaczeniu mówi u nas obszcmio jn H. Kout-
Taj. Porzdek Jiiyczrio-nwrcdnyj T. 1, 1810. Daje on na str. 5 takie okre.-b^nie; wFra-

wa, od ktcirych zaley byt i jego sposób, kademu jestestwu waciw-. nic innego nic

tylko prawida stateczne, nieodmienne i konieczno, podug których kn/to jrsf(v two

^ »aczególno«ci i w<7ystkie w ogólnoci, tak jak s. utrzymuj si stosowni** d< -wt-iro

ytu." Kozruniii nastpnie (str. 14) prawa fizyczne i moralne. (Jstatnie wyprowadza

t ..wiidzy samowolnego dziaania (liberum arbitrium;** i po:^wi^ca etwe dzieo icti szcze*

góowema rozbiorowL

Ze stanowiska natuialistycsnego roztrzsa kwesty praw moralnych A. wito-
cHowm w pracy: O powslateaiittt prano moraHinydi VSn, Mówi on w t3ia w^ldzie
Jr. 8: «PrZ6Z moralne prairo rt»zuniiem kad w pewnej spoecznie uorganizowanej gru-

pie ludzi powsta i o)owizujc ich regu, wedug której osobnik wol swoj, wobec

wunków jej objawienia, kiftowa.' (t. j. wedug której cjcie) pomnien,*^

Zob. te moj Syntez dwódi Hiciatóic.^ str. 4(1 i m&t.

3. PraypusscaeaiA dogmatyczne nauk specyalnycli.

Zdanie o dogmatyzmie nauk specyalnyfh •§ O, str. lUSi moe si*;

z pierwszego wejrzenia wydawa dziwiieiii; pomimo to w^niika ono

2 istoty tyci nauk i wyjania ai^ coraz bli(\j |)rz3' pomocy rozbioru

i<'h zasad poznawczych, iijajdobitniejszem uzupemeniem przedstawio-

nych w tym wzgldzie powyej dowodów b^daie wykazaniu bardziej

szczegóowe owych ogóhiych dogmatyetnyeh prgj^puatezei które boz

trytycznego rozbior su naukom speoyalnym za podstawy wszel-

kich bada szczegóowych*
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Za najcilejsz wród nauk specyalnych uznani^ jest, jaknajahi- \

szniej, maUmafyka, Jej wywody, wyprowadzane z pewnych zaaad,
]

z logiczn konsekwency. nie dopaszczaj wt])liwoci i rozszerzaj

Da(ito pod niejednym wzgldem widnokrgi naszej myli. Ale samych
J

tycli zasad, sucyci za punkt wyjcia dla owych wywo(l(')W. maie- \

matyka krytycznie nie rozbiera, lecz przyjmuje je bezpor«^dnio w go-
j

towej formie, jako ostateczne pewniki lul) okrelenia, z których wy- 1

prowadza swe Hzczegóowi' zaoenia i wnioski. I tak. matematyka
'

posikuje si stale caym szeregiem zasatiuiczycli i)(\it^6, jako to poj:

prtestrzeni i oJOMi, ruchu i sili/, wielkoci i liczby i t. p. Tym pojciom

nadaje ona znaczenie przedmiotowe i okrela ich tre czysto dogma- !

tycznie, w formie bezporednich twierdze, bez poprzedniego rozpa- I

trzenia krytycznej kwestyi: jak drog wytworzyy m w naszym

umyle te pojcia i czy podane okrelema odpowiadaj rzeczywistoci '?

Dla specyalisty nuitematyka nie istnieje wcale kwestya: czy prtuittin,

eta$, wic i rndk i t. p., nie s czasem tylko podmiotowemi formami

naszego pogldu na wiat — jak twierdzi Kant. Matematyk ma swój

gotowy maUmatyczny pogld na te sprawy i tym si zadawala bec

adnych dalszych kwestyj. Powysze zasadnicze pojcia i ich okre-

lenia s koniecznemi dla naleyti'go rozwinicia specyalnej treci ma-

tematyki, i ta potrzeba skania jej adeptów do przyjcia tych ])oj

w gotowej formie za podstaw szczegóowych poszukiwa na tem po-

lu wiedzy i)ez dalszego rozbioru ieh treci. Matematyk zas, który pt^-

daje w WiiT j)liwoe o-^tateczne zasady swej nauki i roztrzsa ieh ra-

cy. ]>rzf'staie hye matematykiem specyalist, a .staje si filozofem, mia-

nowicie l4)gikiem lub metafizykiem., zdajcym sobie krytyczn spraw
z genezy i uprawnienia wszelkich przekazanych przez tradycy, y-
ciow lub naukow, pogldów na rzeczy, a zatem i pojó prU9k'tmd

i czasut rtidtu i eily, wielkoci i iowi i w ogóle zasadniczych czynni-

ków specyalnej wiedzy matematycznej.

Podobne, bezporednio uznane, dogmatyczne przypuszczenia s
podstaw mvk j^ztfrodniayek. Prócz ogólnych przypuszcze matema-

tyki, wchodzcych bezporednio w skad przyrodoznawstwa, kaidy

przyrodnik, przystpujc do swych bada specyalnych, posiada ju
z góry gotowe pojcie O przyrodzie, wedug którego przyrod nazywa

zjednotzon cao zjawisk fizycznych, zalenych od jednych i tych

samych powszechnych i uicziniennyc li praw. aden atoli ze specyaJi-

stów przyrodiiiliuw nie zadaje sol)ii^ pytania: czy tez taki jjogld ua

przyrod jest uzasadnionym lub nie? na czem si zreszt taki pogld

opiera? co to jest zjawisko lizyczne? czy stanowi ono jedyn form,

w której si nam byt realny przedstawia, czy te istniej inne zjawi-

ska, objawy, zasadniczu róne od tycznych? zkd pochodzi jednoMH
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diK»9Ó i typowo w zjawiftkach przyrody? co to s tak zwane prawa

])rzyrody, jakie w ogóle ma znaczenie pojcie prawa? i t. p,, i t, p.

Wszystkich tych kwestyj ogólnych, jak i wielu innych, nanki przyro-

dnicze albo wcale nie podnosz, albo te rozstrzygaj je bezporednio

w ^woim ]n-:i/ro(lnic:vm diK hn, stosownie do potrzeb swych Itiuluii s])t»-

I yalnyrh, bez puprzcdiiiego nzasadniouia tytli wanie, a mv innyi-h

l^ogldów na te kwestye. Takie uzasadnienie przypuszc /m przyrodo-

znawstwa, i w og('>l(' kiytyczny rozbiór wh trcrj nie ii< ho<izi za za-

danie specyalisty przyrodnika, fizyka, chemika, lizyologa i t. ])., lecz

stanowi przedmiot filozofii^ mianowicie filozofii pri/rodyj roztrzsajcij

zasady tych objawów bytu. które tradycyjnie" jednoczymy w pojciu

l^syrod}/. Przyrodnik tedy, który dociera do tych zasad wasnt^j na-

uki i nad niemi si zastanawia, opuszcza ju swoj specyalnoó i prze-

chodzi w zakres bada filozoficznych.

Toi samo powtarza si na polu nauk humamtamtfchf majcych
za przedmiot czowieka^ jako odrbnego objawu powszechnego ycia
i jego rónorodn dziaalno (§ 6,1,1. str. 119). Psychologia empiry-

czna, antropologia i etnologia, jako czci zasadnicze nauk humanitar-

iiycli, opieraj sit^ na pew nych ogólnycli j>ogldach, dot>'czt yi li i zlo-

wieka i jego dziaalnoci. Od tych j)Ogldów ogólnych, nie rozbiera-

rsYi h jednak j)rzez te nauki, a su^ycli im za podstaw, znley kie-

runek i charakter l)adaVi naukowyrh na tern s|)ecvalneni |)ohi wiedzy.

Psycholog empiryczny nie rozpatnijc^ istoty objawów psychicznych,

nie bada kwestyi: czy objaMry te maj samoistni* siedlisko w duazi^,

czy te s poprostu- wynikami fizyologjcznych tunkcyj organizmu?

Pomimo to jiosiada w tym wzgldzie pewne zasadnicze pojcia, za-

czerpane b^l z dogmatycznych przypuszcze przyi-odoznawstwa,

bd z tej lub owej teoiyi filozoficznej. Nie inaczej postpuj
w tym wzgldzie antropolog i etnolog; i oni roztrzsaj swój spocyal-

ny przedmiot z punktu widzenia piwnych zasadniczydi przypuszcze,

których sami nie poddaj rozbiorowi, chyba gdyb>' zarazem byli filo'

Zófami^ badajeymi krytycznie ostateczne zasady wiedzy ludzkiej.

Wród nauk humanitarnych, po powyszych naukach zasadni-

czych, pierwsze micj&ce zajmuj nauki hi^loi-t/czne. Historyk spei yali-

sta ]rzyjinnje za zasad swoicli bada szereg gotowych przy|iu>/< ze:
codo liistoryi w ()g<')le. jej izynników lizseznych i nioralnv«|i; co do

pram- rozwoju iistorycznego i postpu; co do ])odstaw krytycznej oce-

ny znaczenia faktów dziejowych i czynów ludzkich ze stanowiska

rozwoju i postpu: co do stosunku czowieka do otoczenia, wió<l któ-

si rozwija i dziaa; co do jego niezawisoci lub zalenoci od

, otoczenia, swobody lub koniecznoci jego dziaania, i co do wielu in-

nych pogldów, wchodzcych bez|)oredmo w skad specyahiych bada
Slraf«, Wctfp do IttosoBi. U
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na ])olu Iiistoryi. Wszystkie te przypusztzfiiia dziaaj w unirlr hi-

storyka spcK-yalisty juko wynik bd tradycyi naukowej, b^i osobi-

stego ])rzekonania. które w nim wytworzyo pod wpywem róno-

rodnych warunków rozwoju umysowego, bd wreszcie jako wynik

znajomoci innych nauk, maj( ych za przedmiot rozbiór powyszych pro-

blematów. Ktstorya sama, jako nauka specyahia, nie zajmuje si^ tym

rozbiorem, a historyk, dcy we wszystkich tych kwestyach do sa-

modzielnych, krytycznych pogldów, zmuszony jest przej na pole

nauki, która bada ostateczne zasady wiedzy ludzkiej, podmiotowe

i przedmiotowe, to jest na pole filozofii ; ])rzez to za przestaje by hi-

storykicni spotyalistu, a staje sitj filozofem historyi, badajcym nie ob-

jawy sz<zrg(')owogo dzii-jowcgo rozwoju luozkoci, lecz istot-, ogóhii'

zasady wszclkicLTO p0£rhiiln na te objawy.

Dnig giupt^ nauk hiunanitarnych stanowi winki spoeczne. Za

]mnkt wyjcia do s])(M'yabiyrh poszukiwn na t< ni |)(»ln shi badaczo-

wi nie tylko te lub owe fakryt:zne dane. pozostajce w bezporednim

zwizku z przedmiotem jego bada, lecz i pewne pojcia ogólne: o y-
ciu spoKcznem, jego znaczeniu i celach, o przyczynach rozwoju ustro-

jów spoleeznycii i warunkach materyaluach i moralnych ich dobroby-

tu, o koniecznoci prawnego okrelenia stosunków pomidzy ludmi,

wic o ostatecznych zasadach prawa i pastwa, dalej o takiche zasa-

dach moralnoci, indywidualnej i spoecznej, o wolnoci jednostki i mas

rzdzonych, o odpowiedzialnoci czowieka za swe c^yny i t. d., i t. d.

Pomimo zasadniczej doniosoci og()lnych pogldów na wszystkie te,

kwestye dla szezcg(')owych bada, majcych za przedmiot ycie .spo-

rczne i jego wytwory. spii yalista na polu nauk spoecznych Tiif

Fu/bit lii tych kwcstyj samodziehe, krytycznie, lecz [>osilkuit'

w tym wztrldzic danemi. zaczei-panemi z rónych róde. zazuiiiZO-

nych jiowycj §0, str. l<H i nast. -. Bo te krytyczny rozbiór w.szyst-

kich tych kwcstyj nic stanowi bezporedniego zadania .specyalisty so-

cyologa. lecz wi hf)(lzi w skad ^.ozojii ycia spoecznego i prawa, oraa

( tyki. Tylko /Uuzoit porównywa zasadnicze przypuszczenia nauk spo-

ecznych z przypuszczeniami przyrodoznawstwa i nauk historycznydi

i stara si wyjani tre i uprawnienie tych przypuszcze z punktu
witlzenia ogólnych zasad wiedzy; wic te ona tylko doprowadza do
krytycznego pogldu na te zasadnicze przypuszczenia To te badad*

nic zadawalajcy si gotowemi w tym wzgldzie pogldami, a pragn^^

ty zda sobie krytyczn sji:.i.v>' z ich treci, przechodzi na ])ole ^^Imti^

fii, staje siq filozofem spoecznym.

Nad dogmatycznemi przypuszczeniami nauk teolopicznych nie ma-
|

my ])owodu szerzej si<^ zastanawia. S one liczportduiu widoczne

i powszi chuie uznane. Kail^' wie dobrzi', e teologia nie jest moliw



§ 6,3. rKZVl'USZCZBNIA NAUK 8FRCYANY0H. 131

hoz \dv\ o Bogii. o objawieniu i o moralnym zwizku czowieka z Bo-

giem. Teolog, podobnie jak i kadj inny specjalista, przyttt^uj%c do

i^ch bada szczegóowych, posiada jti^ gotowe zasadnicze^ poj^ia,

dotyczce przedmiotu jego nauki. R(>uit a polega tylko na tern. e
teok)g opiera si^ zazwyczaj na bezporedniej, cile okrelonej religy-

neywierMe, podczas gdy specyalisci na polu innych nauk czerpi swe

przypuszczenia dogmatyczne z innych róde, a mianowicie z tradycyi

ogólnie ludzkiej i naukowej. Jak kady inny spe< yalista, tak i teolog

moe si zapatrywa krytycznie na swe dogmatyczne przypuszczenia

i stara si o ich odpowiednie uzasadnienie; — ale wtedy i on przestaje

Ity teologii Ui .specyalista, a, staje si filozojem^ luiaiowicie filozofem

reliifii pocldajtMiyui wyezerpujeemti rozbiorowi wszelki<* teologiczne

pogldy z punktu wi*lz( iiia ostatecznych zasad wiedzy ludzkiej.

Powyej wykazaliAiiiy zasadnicze przypuszczenia dogmatyczne

nank specyalnych, dotyczce przedmiotu ich luidania. uiajce trdy cha-

rakter przedmiotowy. Podobne przypuszczenia dogmatyczne na|)otyka-

mj atoli w naukach specyalnych i odnonie do zasad pudmioowej czyn-

noci poznawczej, a zatem odnonie do zasad wszelkiej w ogóle nauki,

jako nauki. Kada nauka spccyalna urabia swoje szczegóowe meto-

dy badania drog dowiadczenia i technicznej mtyny. Wszelkie za
kwestye zasadnicze wiedzy, dotyczce czynnoci poznawczej w ogóle,

jej rodków pomocniczych i rónorodnych wytworów, nie stanowi

przedmiotu rozbioru w zakresie nauk specyalnych. Kada z nich po-

sikuje si zarówno indukcy. jak dcdukcy. zarówno dowiadczenii^m

jak rozumowaniem logicznem 4^ 4.:, str. H\\ ale adna z nich ni«'

roztrzsa krytycznie /.iisad im hiUcyJncgo uog(jhiinia szczegh i\\ ych

liiiyili. ani te nie l)aiia praw ru/umowania logicznego. aden l)a-

Macz s[>ec'yalista. jaku s|HHvalista. nie zdaje sobie krytycznej s])rawy

/A' znaczenia przy poznaniu izcczy: wrae zmyslowycl i wyobrae.

p>j^, sdów, wnioskowania i argumentacyi. dah-j Tiii- zastanawia si

nad warunkami logicznemi wytwarzania hipotez hib t-oryj i t. p. On
«fa w tym wzgldzie bezporednio swemu instyktowi logicznenni. na-

wyknieniom i rutynie naukowej. .Jeeli za nic zadawala si temi

czynnikami, lecz pragnie oprze swoj naukowo na krytycznych za-

i^adach, zmuszony jest opucie zakres swych specyalnych poszukiwa
i przej na pole teoryi poznania, czyli lo^ikii nauki fUozofi^zfi^^ bada-

jcej ogólne zasady wszelkiej wiedzy, wic i nauki (§ 2,2, 'i,-' )•

W ten sposób potwierdza si na podstawie szczegóowego roz-

bioni z<lanie nasze o kryfyci/zmie filozofii w przeciwiestwie do doyma'

tyziiu uank specyalnych i§ Hu

Ten cliarakter dogmatyczny nauk spct yaliiydi wykazywali kry-

tyczni myliciele ju oddawiui. 'i'ak np. Akv.st«jtelks zaznacza
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wyranie w Metafizyce ks. TV-ta, rozrlz. 3-ci. p specyalici opieraj

si^ na przypiLszczcniach, ktcnych sami nie roztrzsaj. Nauki speeyal-

iK* Arystoteles iiaz\ wa drwj filozofi (oeutEpa ;pXooo'ftct ^ i przeeiws^tawia

je krytyryziiiowi tak zwaiirj przez siel)ir pierwszej tilozofii ^'rpeanj

czyli póiiirjszpj metafizyki. (Aliioiiie (io nauk spocyahiyrh iu(')\vi on:

,,('i. którzy si^ zajmuj szczegóowemi badaniami, nie pytaj o to:

czy ich pewniki (przypuszczenia) s ])raw(lziw(>mi lub nie? Nie czyni

tego ani p^eomctra. aui arytmetyk. Pytanie takie podnosi i roztrz-

sa jedynie ton. kto bacia byt zasadniczy, ogdlny, a wic filozof*

Kant doprowadza nawet zdanie o dogmatjzmie nauk apecjal-

nycli do przesady w swem pimie: Der Strcit der FaaUtaten 1796,

wyd. nowe 16-te, 1872. Józef Byohowiec, sporzdzi podobno prze-

kad polski tego pisma p. t. Spór filozofii z teoioyi, prawoznawitwem

i medycyn. Kant dowodzi tntaj, e ze stanowiska prawdy, przy-

puszczenia uank spocyaluyrh maj < li.uaktt r zupenie przypadkowy,

a iiuwtt >auif)u (liny. Tak np. w'«MUug j<'go zdania, jiiawnik opiera

ca swoj naiikt^ na pi-awif obowizujrem: mrrlyk na r()zp(u-zdze-

niai h wadzy ])astwowej w sprawach lekarsldch; teolog za ua prze-

pi.saeh wadzy kocielnej i t. d.

Poglil ten Kanta sprzeczny jest zarówno z faktycznie dau^\Tii

charakterem nauk specjalnych, jak i z ich rozwojem historycznym.

W rozwoju bowiem nauk sj)<H'yalnych wystpuj jak najwyrashiiej da

jaw dwa nastpujce czynniki, które ograniczaj przypadkowo i sa-

mowol w doborze ich dogmatycznych przypuszczeni, a mianowicie:

1) Nauki specyalnc, z istoty swojej, opieraj si jedynie na

pi*zypuszczeniach, wy[)ywajcych z natury ich przedmiotu i komecz-

nyeh do badania jego objawów szczegóowych. A zatem z istoty

.«wojcj nie nlegaj adnym samowolnym, z zewntrz im narzuconym

po^l^duin. lecz (l(t( }i(((l/:i do swoicli d< )<j^inat ycznyci przypuszcze dro-

naturalnego wewnelrztu-^u ruzwoju, na zasadzie jedynie tych bez-

posrrdnieli wyobrae, pt'j«^ i pogldów, które poprzedzaj liadaiiie

pizeduiiotu i webodz w jego skad. Jest to w samej rzeczy togma-

tyzin, ale dogmatyzm nie samowolny, lecz naturalny, prawidowy, ko-

nieczny z punktu widzenia sp<'eyabiego rozbioru szczegóowych przed-

miotów wiedzy lu<zkiej. Gdyby bowiem nauki specyalne nie opiera*

ly si na takich bezporeilnich ])i'zypuszczeniach, a chciay same pod*

dawaó je krytycznemu rozbiorowi, natenczas nie pozostawaoby im czasa

do zajcia si swemi specyahiemi zadaniami^ wic przestay byby naukai*

mi Rpecyalnemi, a stay by si filozofi. Tymczasem taki podzia pracy nau-

kowej jest koniecznym dla rozwizania zadati wiedzy ludzkiej (§ 6,1

2} Nadto, historya nauk specyahiych wykazuje, ie kada z niok

d:^^' do moliwego oyraniczenia swych zasadniczych przypusascseft.

yai^L-o i.y Google
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i do imm^gmia ich liczby. Rozwój nauk spccyalnych prze-

konywa nas jasno, ze wprowadzenie w ich zakres samowolnych

przypuszcze komplikuje tylko i utrudnia ich badanie i odprowadza

od najbliszego ich celu, t. j. od wszechf?tronneg;o rozbioni danego

szczególowego przedmiotu wiedzy. Wskutek tegod one same do

wynigowania ze swego zakresu wszelkich czynnil<<A\. pozbiiwionycli

istotnego znaczenia dla ich bada, a tern bardziej czyj mi k(')w. ograni-

czajcych lub utrudniajcych te ba« lania. Nji takiem st(»piiiowt'ni ru-

p)waniu czynników postronnych z zakresu nauk specyalnych i spro-

wadzeniu dogmatycznych przypuszcze do niezbdnego minimum, po-

lega w znacznej czci postp tych nauk. Stanowi te ono ghnyny
icamik pomidzy naukami specyalnemi i filozofi. Sprowadzajc bo-

wiem swe czynniki postronne coraz bardziej do pewnych, niezbdnych
do badania danego przedmiotu przypuszcze, nauki specyalne samo
zbliaj si do wykazania owych ogólnych zasad wiedzy, podmioto-

wych i przedmiotowych, umysowych i rzeczowyci, które stanowi
przedmiot rozbioru ze strony filozofii, i przez to przekonywaj na-

ocznie, e filozoiia jest koniecznem ich naukowem uzn])enieniem.

Kant nic zwróci naleytej uwagi na powysze czynniki w roz-

woju nauk specyalnych i przez to da powód do bardzo szkodli\ve<j;()

!t'kcpwaeiiia tych nauk przez tilozofów. Specyalici za. w ])(K ziu iu

'louioso.ci swych bada, pomijanych przez tilozolÓw, odpowiadali low-

nem lekcewaeniem wzgldem wszystkiego, co miao charakter filozo-

ficzny. Dopiero w ostatnich czasach to wzajemne lekcewaenie iist-

fmje co raz bardziej wzajemnemu szacunkowi, wypywajcemu z ja-

>^go pogldu na wzajemny do siebie stosunek filozofii i nauk spe-

cyalnych.

W celu wykazania, e przyznawanie charakteru dogmatycznego

naukom specyalnym ze wzgldu na ostateczne zasady wiedzy, nie

ublia im bynajmniej, lecz jest w\Tiikiem raoyonalnego podziau
pracy pomidzy niemi i filozofi, ))rzytocz tu jeszcze zdania, wypo-

wiedziane w tym wzgldzie ])rze/ jednego ze znakomit.szyri przetl^ui-

wicieli wspóczesnej wiedzy emfiirycznej. Mam tu na niy.li zdania

Th. R i bota W Wstpie do jego pracy: La ps^ichologie anglaise eon-

temporaine. ^Vyd, 3-cie 1886. Ribot mówi tu, e nanki matematycz-

ne przyjmuj pewniki, bez ich rozbioru (ils acceptent les axiomc2s saiis

les discuter); fizyk przyjmuje wiar zmy-u powszechnego w wiat
materyalny i w zmysy (ii accepte la foi du sens commun au monde
materiel et aux sens); ekonomia polityczna, chocia si opiera

na zasadach filozoficznych, nie roztrzsa ich wcale (quoi qu'elle

suppose des principes philosophiues, elle ne les discnte pas). To
'ftmo powiedzie naley i o reszcie nauk specyalnych. W przekadzie
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polskim tego dzieta Ribota przez J. Ochorowicza pod zmienionym

tytuem JPtycholoffia pozytywna w AnffHh 1877, zmieniono te znpehie

samowolnie Wstp i usunito zdania powyt j przytoczone a dotyczye

doijmatyzmu nauk spm^yalnych. Przyznanie si do tego dogmatyzma

widocznie nie byo na r^k^ ówczesnemu poztiiifwizmcwi warazawM^mn,

Zob. co ]:)owiL'dziauo z togo powodu wyej w przegldzie literatury,

8tr. 31 i uast.

Dogmatyzm, wiara 1 ograniczenie przypuszezeA dofirnii*

tyeznyOll. w uzniiclnioniu powyszych wvwod»)W dodajn tn kilka zda. wypowi**-

dzianyrli pr/f^zn ninio ju dawniej {w niowio O cechach charakteri/ftt/czuffch filozofii, prz*--

kad St. 'l'uMA>ZK%VNKrK<:o, <fT. \S\ i nn<L i 1^ i nast.): „Pojcie irlnr>! Jnffuntyrznrj

jost. pojdcui. kr('>rc-iii\ lu/.ywykli uywa tylko w znaczeniii t«ul»>Li' meiu : lo-z

w ifitoi-ie taki<; u;^i tui' /.» ai(. nie ma adnej podstawy, poniewa i /. zewntrz sfery rcli^j-

uej i teologicznej spotykamy róacnodne spo.soby wylenia, za.«tugiiji\i-o znpdnie na

Muu nasw. Wiara dogmatyczna nie jest w istocie niczom innem, jak tylko aznaniera

za pmwdziwe twieidzeniA, Itez upizedniego kiytymego Tosbioru jego treci, tylko na

podstawie bezporedniego przewiadcz^ift. Mówimy o wiene dognia^cznej w teolo«rii

i religii tylko dla tego, o wiknza cz^ teologów i ludzi rolig^nych uznaj za prawdzH

we i)Gwn«' wii-waia i twierdzenia bez uprzedniego ich rozbioru, wycznie na pi<lstawic

Itf /pniredniego przewiadczenia o if li niewtpliwn^f i. tcsro to mamy zopefne pra-

wo nifiwi<- o wierze dogmatycznej i i»o za oln.-bi iu r<'olot.'ii i icli^Hi ws/,»'ilzic. (t/m- spo-

tykamy pthlolHie ttezporednie przewiadczenie o prawdziwoci twierUzcii, nie udowodnio-

nych krytycznie. W tom wa^nio znaczeniu mówimy, e nie tylko tt^ologia. lecz i wszyst-

kie pozostao nauki opieraj swe poHziikiwanta, nawet najbardziej krytyczne, na wierze

dogmatycznej odnonie do Hwych Oi^tatecznyrh 2Su*tA^„. .Itzecz widoczna, e ini wi^j
twierdze dogmatycznych dopu»zcza pewna nauka, tern mniej odpowiada wymaganiom

kiytyki, w njól'' naukowoci. Dla tego te kada nauka dy powinna do coraz wi*,-

ksze<ro ograniczenia swych dogmatycznych przypuszcze. Na tem ograniczeniu polega nnj-

<_'lówniej.szy postp nauk spotyalnych : postp prawdziwie naukowj' i krytyi-zny: postp
0 wiele waniejszy w /nnczenin kr\r\i /,iiiem i cile naukowem. ni ten. który si doko-

nywa w naukach w>kuttk auw\rli odkry i poszukiwa. n»zszorzaj^^ych granice nauk

1 wzbogacajcych nasz umys nowcmi materyaami empiiycznemi.**

„Jeeli za zapytamy: .jakim mianowide t*poaobem nauki spe<*ya1ne powinny ojrra*

ni^za swe dogmatyczne przypusz(!zenia? to na to mona da bardzo prost i stanowot

odpowied. Ograniczenie charakteru dogmatycznego nauk spei^yalnych polega na teok

eby adna z nich nie pi^jmowiUa wicej dogmatycznych przypuszcze nad te t;^*lkO|

które s niezbdne przy jej specyalnych liadaniach. t. j. e)y kada z nauk uznawaa
takie tylko dogmata. bez których wspóudziau nie moga by si zaj swomi l»adaniami

specMInemi. AV>/y-<fkii» za pr7:vpn^',^fzenia doL^mn tyczne, nie posiadajce bezporedniego

zwizku ze •jp» > \ iluos. danej n niki i uu- -taii-twice niezM;dnej jej podstawy, powin-

ny by zupenie wykliKZone z nauk >pet yaliiyt li, poniewa stanowi zI>yteczoy picrwi*.

itck dogmatyczny, tamiyey tylko krytyczny rozwój danej nauki."

,.Tak np. dla ietiogn niezitdue s dogmatyczne przypuszczenia o istnienia Bog;*

i Jego objawieniu, jak równie o zwidiu moralnym mid^' czowiekiem i Bogiemi.

Ws^i<tkte za inno przypnazczenia, ntcpoifiadico bezporedniego zwii^n s piniftlM

tern teologu, okazyway sit; zawsze ^skodHwemi dla jej wadnego rozwoju. Taknl l^p^
m

w «
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liyy w wi k icli nHlnich pr/ypus/.t /.cnia f' ')l<'L'i«'Zii«'. (I<>tvr/-i\r«» Imtlowy i pniw r idy,

<hh;k\ kt/trym wielu teologów. ])r/.nvhm] /.:[! w ziikm- pr/yrodoznaw-tu a mr/ju A\n tvm\i

(>«utui'niu pog^ldy bd na pn^yrod^.' w tn^uU*. m ^y^tomut slon<M'/,ny na in-

nf> specjalno przedmioty przyrodoznawczo. nicposiadajmc bczposrcdnifjro zwizku z przrd-

roiofein teologii, J*odobuc rozszerzenie dog^jiatyiznycli twiei-dzeii tooloj^ii n, na pulu

pi^rodomawsiwa miato 2a skntok upadek samej teologii, niei>(;(lii<-r>J w litanio usune
aiewtpliiryck dowodów nauk pnEjrodnicqrcb»*.o

«Locs nie sama teologia, zamiast stopniowego ograoiczonia swyt-h twierdze dog-

ir itr- znyoh, powi»;kj*za bardzo cS9Q8to irh liczb;; podobnO zjawisko napotykamy nio nsad>

U i w zakresie innych nauk spccyalnych. Tak np. nauki pneyrodnic^o banizo czf^sto

nie zadawalaj si dtgmatanii niezb<lnrnii i< i ro/wojn a pr/yjnjnj r z«;s(<) i takie,

które zupenie zbyteczne dla samet,'-?) iir/yiodo/ii iw wa i »ez wszclki«'i(o upn»wni<'nia

! (^eraniczaj Rainodzielno>«' inuyth nauk... Takun nj». dojrniatcni jest idea hiuifcziiosn^

panujtej niby w przyrodzie i wykluezajrej rzekomo zaniwno iiic ntzumnej i dziala-

..•^aj samodsielnie zasady wsiedrówiata, jako tes ide wolnej woli czowieka. Wielu

ftijndaSków nwaa dogmat koniocssnoci za zwizany cile z samem przyrodoznawiftwem

i twienzi, e ono istnie nie moe beat tego dogmatu. Tjmi ozaaeni jest to tylko niepo-

nnoBiienie lab przesd. lYzyrodoznawstwo samo przoz si wymaga tylko dogmatu o ist<

I niemn praw pi^yrady i ich tiiezmiennoci, lecz ani idea praw w ogi>lc, ani idea ich nie-

zmiennoci nie mog^ I>y utosamiane z ide konireznoki, gdy same przez si zir.ulzaja.

i z ide tcoJnoci. Istota rozumnn obdarzona wo|n;i wola. nioe sama dl; -idui^ liyc

j

prawem, t. j. by samodzieln l autonomiczn) i na pHstawic samodzielne^'o jin-t mówie-
nia dziaa nicznuennie wedle praw przez sieue ustanowionych. A z;iteni niezniienno»i-

I

pMw przyrody nie wyklucza wcale sama przez si«; jej rozumnej i wolnej zasady, a jee-

li wielu przyrodników sdsdi e idea J^oga s])rzeciwia si podstawom przyrodoznawstwa,

lo dcntkiem jedynie nlewteciwego pomieszania poj i przeciwnego ktjtyce rozszono-

nil dogmafycaiycb pr^pnszcze przyrodomawstwa.*...

•P^ypnszczenia dogmalsrcsme wszystkieh nauk specyalnyeh stanowi jeden harmo-

Tiijny »ystemat, w którym nie napotykamy adnych przeciwiestw, jeeli tylko kada
,

1 ni'h pozoistanie w swyrh j^ranicach i sprowadzi swe pr/ypn<7« •/cniri t!i)Lniiatyezne do

I lii«mH:inei:o minimom. Wszystkie prze.-iwienstwa. /•ulioJ/.a.i e iiii<'(l/.v nankanii. wvp\-

]

'V4j !fl«»wiiie z niewla. jweijo i niokrytyezneyo rotózt renia ich pr7pusz» zeu do^/maty-

^^ZDjfb. A poniewa przy tern nauki specyalne nie rozbieraj i nie krytykuj wasnych

«v«ich dogmat4jw% przeto podobne roisserzoaie przypuszeze prowadzi, nio^^tety, bardzo

htiro do sapalc2^'wej walki nank pomidzy sob, gdy tym czasem waciwie wzajomnio

dspelnia si powinny. Walka ta przy danych okoliczno8cia<*h nio zakoczy bii; ni<?dy

!

aazcaytnym p<Aojem, jeeli strony walczce nie odnios si do bez<t i ^ poArcdni-

I ctwa fSozofiif kt<Sra, rozbierjc krytycznie zasadnicze ])odAtawy wszystkici nauk ^pceyal*

I
Djcii, moe jedynie wskaza rodki prawdziwego i staego pojctloanta.*

i

I

I

I
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Rozdzia drugi.

imim mim do mm md^ im unmm.

I. Pogld ogólny na objawy

ycia umysowego.

§ 7.

Ckarakteiystyka typowych objawów ycia umysowego.

ycie umysowe czowieka obeimuje niezmierzone bo-

gactwo rónorodnych objawów, poczwszy od pierwszych

zawizków poczucia }X)(hiuotowego, a do wiadomej sie-

bie enei^i osobistej, dcej, przy doborze odpowiednich

rodków do przeksztacenia wiata wedug wasnych ce-

lów. W zakres objawów tego ycia wpadaj zarówno

pacz noworodka, jak i ostatnie westchniruio umierajce-

go starca; zarówno marzenia i mio modzieca, dziewi-

cy, ich zote nadzieje i wiara w przyszo, jak i rozcza-

rowanie znkanego walkti yciow ma, rezygnacya mni-

cha i rozpacz samobójcy; zarówno niewinne zabawy dzie-

cicia, u^niech matki, mylcej o jego szczciu, troski

ojca, pracujcego w pocie czoa, aby zapewni 1 \ r rodzi-

ny, jak i namitnoci, zabawy i gry liazardowe prónia-

ków, dza oszustów i zbrodniarzy zbogacenia si kosztem

innych; zarówno codzienna dziaalno milionów okoo
rozwoju dobrobytu materyalnego i moralnego spoecze-
stwa, jak 1 niezwyke utwory geniuszu, torujce nowe dro-

gi przyszym pokoleniom, wic zadziwiajce pomysy wy-
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-ualMzcMjw, w»pauiaie arcydziea poetów, artystów, gboko-
Diylue. teorye uczonych, filozofów, wiekopomne czyny ty-

tanów ludzkoci.

Wszystkie te ol)jawy ycia umysowego czowieka

znajduj si w cisej pomidzy sob cznoci, w stosiui-

ku wzajemnego na siebie oddziaywania. Wskutek tego

nie mona bada jednego z tyci objawów, nie zwracajc
zarazem uwagi na reszt, jak nic niuna zrozmnieó cz\ti-

uoci pojedyuczego organu, nie znajc caoci, do której

naley. Cicc tedy wnikn gbiej w istot objawu umy-
sowego, nazwanego filozofi, musimy obj myl wszyst-

kie objawy ycia mnysowcgo, sprowadzi je do pewnych
typów cliaraktcrystycznycli, aby nastpnie cile okreli
stosunek do nich filozofii.

Odpowiednio do rónych potrzeb czowieka i rónych
dnoci, wy])y wajcycli v. tych potrzeb, l)Ogat tre y-
cia imiyslowcgo sprowadzi moua do irzaidi zasadniczych

objawów, zaznaczajcych typowe cele wszelkiej w ogóle

dziaalnoci umysowej czowieka, a mianowicie:

1) Zaspokojenie podmiotmvi/ch potrzeb nniyslu, t. j. po-

trzeb, wypywajcycli bezporednio z jego ycia wewn-
trznego, niezalenie od danych przedmiotowej rzeczywi*

stoci.

Wyrazem tych potrzeb podmiotxiw\vch, jako te
ich zas]>okojenia lub niezaspokojenia, s uczucia^ przy

pomocy których dochodz do naszej wiadomoci wycz-
nie tylko nasze stany osobiste, bez wzgldu na przyczy-

ny, wywuhijce te stan3\ lub oddziaywajce na nic.

W zakies tego rodzaju objawów wpadaj zarówno
najprostsze uczucia zmysowej przyjemnoci lub nieprzy-

jemnoci, rozkoszy i bólu, jak i uczucia najwyszej serde-

cznej radoci hib wstrtu moralnego. Ostatecznym za
celem rozwoju i dziaania tych objawów umysu jest stan

moUwie penego i wszechstronnego gadowole^a* Stan ten

zaley od wewntrznego oywienia przyrodzonych i naby-

tych dnoci uuiyslu i harmonijnego ustosunkowania za-
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sadniezyeil czynników jego rozwoju yciowego. Poniewa
atoli cel ten nie daje si osign w zupenoci, wród
faktyrznyeli Wriiunków ycia ludzkiego w wierio j)rzutl-

miotowv 111, a przeksztacenie rzeczywistoci wedug wyma-
ga osobistych jest procesem nader powolnym, niezdol-

nym równie w zupenoci zadowoli uczucia; przeto um\ s,

])<'( je^jo wpywem i przy luizialo twórczej wyijlaa-

ni, wyprzedza realne przeksztacenie rzeczywistoci we-

dug pragnie podmiotowych i wytwarza nowy wiat uleal-

Hjf, zdolny swym ustrojem harmonijnym bardzie; j i wszech-

>>tronmej zadowoli to pragnienia, anieli dcUia rzeczy-

wisto.

Najdoskonalszym wyrazem tego wiata idealnego, wy-

woujcego moliwie pene zadowolenie pragnie serca

ludzkiego, jest sztuka, oliejiiinjaca naturalnie i j)oezy Za-

sadnicz, treci wszelkiej sztuki jeiit idcol, t. j. wyobrae-
nie przedmiotu zgodne, nie z rzeczywistoci, lecz z oso-

bistemi pragnieniami umysu, a wic wyobraenie przed-

miotu, jakim l)y powinien, aby te pragnienia bardziej za-

dawala, anieli dana rzeczywisto.

Harmonijn czno treci idealnej z form zmyso-
w nazywamy piknem. Nadanie ideaowi takiej formy, aby

przez ni wyst\^po\s ala Jia jaw moliwo lo^ro urzec^zyw i-

stnienia, realizacyi w wiecie przedmiotowym stanowi na-

turalny cel SMtuki piknej. Wskutek tego, wród danyci

warunków ycia, utwory sztuki ]3i(^knej i poezyi obdarzaj

czowieka moliwie peinem i vvszet:hstronneni zadowoleniem,

zadowoleniem estetycMem, obejmujcem wszystkie skladc»vve

czynniki jego jestestwa, tak zmysowe jak umysowe, w ich

harmonijnem zrównowaeniu (Zob. Sztuka i pikno^ str. 8

i nast.).

2) Fojmmie, czyli czynno, za pomoc której umys
usiuje przyswoi sobie i zrozmnie tre rzeczywist wia-
ta przedmiotowego (§ 2,2 ).

Zasadniczym czynnikiem umysowym i rndkiem po-

luocniczym poznania jest mylenie, majce ciiaraktor przed-
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iniotx)vvy, w odrónieniu ocl ehaiaktern podmiotowego uczu-

cia,w tern znaczeniu,e trecijegojest zawsze pewien przed-
miot, przeciwstawiany, w zakresie saniej czynnoci umy-
sowej", ])odmiotowi tej czynnoci, i nadto z te^o powodu,

e ostatecznym celem mylenia jest moliwie cisa zgod-

no jego treci z treci wiata przedmiotowego, nsman^
za istniejc niezaletoie od myli o nie]. Zgodno t na-

zywamy praitda przedmioow. Ztd w zakres objaw(')w my-
lenia wchodz zarówno pierwsze uprzedmiotowione wra-

enia i wyobraenia zmysowe, jak i wszelkie pojcia, s-
dy, wnioski, rozumowania, hipotezy, teorye, pogldy na
rzeczy ])ojedyncz<^ i wiat cay, jako rozliczne cz^ti-

noci, za poroilnu'twem których umys dy do po-

znania przedmiotowej rzeczywistoci, niezalenie od nie-

go istniejcej.

Najwyszym wynik i(^ni tej ])nznnwczej czynnoci umy-
su jest nauka, doprowadzajca czowieka do moliwie ci-

sego i jasnego zrozumienia wiata przedmiotowego i jego

objawów. Nauka zadawala najpeniej przedmiotowe po- 3

trzcl>y nmyshi ludzkiego, jego dno do dociekania i po-

znania prawdy.

3) Dnaiaho prakiifcsna czyli iyekwa czowieka, wy,-

nikicii. ze stosimku, w jakim do otoczenia zostaje.

Zasadniczym motywem tej dziaalnoci jest potrzelm

zrównowaenia swej jednostkowej osobistoci z caoci
czyli ogóem, do którego naley, z otoczeniem, wród
któreg(3 yje i dziaa.

"Wiaz z rozwojem s\\ i;i(l(tmej siebie osobistoci, jako

organicznego zespolenia wszystkich funkcyj ycia umyslo- \

wego jednostki, osobnika, rozwija si zarazem i energia oso- "jl

bista, jako objaw indywidualnej niezalenoci i samodziaUj-'

noci, nazywana zazwyczaj wol, Stanowi ona zasatliiK/zy

czynnik wszelkiej dziaalnoci yciowej czowieka i wyst-
puje na jaw zarówno w jego pierwszych wiadomych
chacb, jak i w rozmimej dnoci do osobistej. «JKi&body

i moralnei wuiiioci. Charaktuiybtycznym wyrazem wuii.
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osobistej energii w yciu jest praca, w najogólniejszem te-

go sowa saiaczeniu.

Ideaem yciowej dziaalnoci czowieka, jego energii

i woli, jest mono penego, ni czcm nie krejtow aiu li^o. wie
samodzielnego i swobodnego urzeczywistnienia swoich ce-

lów. Poniewa jednak czowiek, jako jednostkowy osob-

nik, zarówno fizycznie, jak i umysowo, stanowi czstk
wikszej caoci (wiata tizycznego, spoecznoci ludzkiej,

zasady wszcchbytuj, zwizan cisemi wizami cznoci
tak z ow caoci, jak i z nieskoczon liczb innych cz-
stek, przeto bezwzgldna samodzielno i swoboda osobni-

ka, jego zu]>elna niezawiso od otoczenia nie daje si
taktycznie ui*zeczywistni i sprzeciw^ia si wymaganiom
logicznej myli. Samodzielno i swoboda jednostkowego
osobnika, z natury rzeczy, jest fizycznie i lunysowo ogra-

niczon przez otoczenie, juzcz ogólniejsze czynniki i pra-

wa, istniejce niezalenie od jednostkowi go bytu i przed-

stawiajce si jemu jako wyszy porzdek rzeczy, nad
nim stojcy. Kady czowiek, w normalnym swym roz-

boju, czuje te swoj, zaleno od tych wyszych czynni-

ków i praw; uznaje fizyczn i logiczn konieczno, oiaz

moraln racy tej zalenoci. A z tego wynika dla ka-
ilego czowieka potrzeba bliszego oki'e8lenia stosimku po-

uui^dzy dnoci do indywiduanej samodzielnoci i swo-

My, a owym wyszym porzdkiem rzeczy, oraz potrzeba

takfycznego zrównowaenia tych dwóch na pozór sprze-

cznych pomidzy sob czynników.

Objaw umysowy, nazwany sumieniem, jest wynikiem

takiego poczucia zalenoci czowieka ud wyszego po-

rzdku rzeczy, oraz dnoci jego do zrównowaenia swo-

^i) dziaania z wymaganiami tego, po nad nim stojcego

porzdku rzeczy.

Normalne zrównowaenie tych czynników: osobnika

i wyszego, w stosunku do niego porzdku rzeczy, stano-

wi istot normalnego rozwoju wszelkie] w ogóle yciowej

tiziaaiuoci czowieka, a Unn samem istot ludzkiego do-
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hrohyiu, Tirzeczywistnienia w :^yc'iu idoi dfihra. Wszelka

sprzecziio.se pomidzy osobnikiem, jako czstk, a cao-

ci, ogóem, do którego naoy, jrst ziem, iiariiszajc^em

normalny rozwój praktycznej dziaalnoci i dobrob\i:u

czowieka.

yciowemi objawanii oweg(j ustosunkowania i zjedno-

czenia ludzi pomidzy sob, oraz ludzi i reszty wiata,

rozliczne formy uHtroju spoecznego, czyli zorganizowanego

wspódziaania, kooperacyi dla osi^cnicia wspólnycli ce-

lów, jak niewielu ludzi (rodziny, szczepy, towarzystwa

prywatne), tak i wikszycb mas (narody, spoeczestwa,
pastwa, organizacye religijne, kocioy ) i nareszcie caej

ludzkoci (organizacya stosunków midzynarodowych)
Wszystkie te za lomiy spoeczne czyli socyane w\'st-

puj na jaw i staj si normalnemi czynnikami yciowej

dziaalnoci czowieka jedynie wskutek cigego w nich

udziau oso^istej energii, czyli woli pojedynczych osobników,

oraz na podstawie uznanego przez nici i w czyna cli urze-

czywistnianego podporzdkowania ich jednostkowej samo-

dzielnoci pod dnoci i cele ogóu czyli caoci, w slcad

kt(')rej kady z osfbników wchodzi.

Takie czynne podporzdkowanie przez jednostkowego

czowieka swej samodzielnoci pod dnoci i cele ogóu,

(wiata fizycznego, spoecznoci ludzkiej, zasady wszech-

bytu), do którego, jako czstka, naley, w ogóle pod wy-
szy ponad osobnikiem unoszcy si a pizez niego w swem
sumieniu uznany porzdek rzeczy, nazywamy cnot^ dzia-

aniem maraineni, w ogóle morainoci* Moralno jest tedy

objawem, zadawalajcym wszystkie te potrzeby um^-sii

ludzkiego, które wypywiij ze stosunku czowieka do je-

go otoczenia i maj na celu jego j)rawdziwy dobrobyt, t.

j. urzeczywistnienie w yciu idei dobra. W ten sposób

]raktyczna czyli yciowa dziaalno czowieka przedsta-

wia si nam faktycznie w rónorodnych toiiuach ustroili

spoecznego i w moralnych dnociach osobników, w skad
jego wchodzcych,
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Powyszy przegld typowycii objawów ycia uiuyiio-

wego czowieka doprowadza nas do przekonania e chcc
wszechstronnie wyjas^ni nasze pojcia o filozofii, zastano-

wi si koniecznie niiusimy nad jej stosunkiem:

l) do twórczej, czyli artystycznej czyiuioci uniyslu

ludzkiego, opartej na jego uamehi, wic w ogóle do iwdr-

aoid;

2; do ezynnori |>oznawczej, czyli naukowej tcoret}^-

czaej dziaalnoci urny.•ilu — wynikajcej z rozwoju mifU,

wic w ogóle do nauki;

3) do czynnoci praktycznej. < yli yciowej unij^su,

bdcej ol)jaweni osobistej enerffU, woli w z\Mazku z jej' spo-

ecznemi i moralneini dnociami w yciu, czyli w ogóle

do ffda prakfycgnego,

1. Zasada psychologiczna klasyfikocyl objawów ycia

umysowego.

Zasad powyszej klasyfikacji objawów ^cia umysowego s
ttzy róne szeregi tych objawów, obejmowane zazwyczaj w pojciu

trzech rónych wadt nmy»iu: uczucia, mylmin i woli.

Uctuei ma charakter podmiotowy, treci ji ^o s stany podmio-

towe czowieka. W niem objawia si dorodkonni czynno, zu j)nnio-

< której c/Jowiek przcjnniic si bezporednio ^aiiivni sob. sw<Mni

*li-ii<Mni staniimi. W skutek takiego ])rzeieeia sit- wlasncnii staiianii

'7}(Avirk czuje [)rzvji'nmus lub nicprzyji^'iniu)sr. zadowolenie liil> nie-

zadowolenie. stn*;ownie do zaspokojenia lub niezaspokojcnia swych po-

grzeb, pragnie i dnoci. W ten sposób czowiek, przy pomocy
Uczucia dochodzi bezporednio do wiadomoci tych swoich potrzeb,

pragnie i dnoci, w ogcSle dochodzi do wiadomoci najgbszej
swojej treci, wypywajcej z jego istoty, z natury jego nstrojn nmy-
^owego. Kada przyjemno lub nieprzyjemno, kade zadowolenie

tob niezadowolenie zaznacza istnienie w osobniku pewnych zasadni-

«zjch czynników, przyrodzonych lub nabytych, wchodzcych bezpo-

^rnhiio w skad jego jestestwa i stanowicych jego istot. Mona
V skutek tego powiedzie, e w nczuciach wyraa si najl ezpored-

tiicj i.Htota czowMeka, to, ezem on jest sam w sobie. Kaily osobnik

j' >t i chce by tcm. eo mu sprawia przyjemuo. co podnieca i o3"\via

Digitized by Google
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jego podmiotow cUstaalnotó, a nie jest i nie chce by tern, co nra

sprawia przykro, co w niin wstrt obudz.

Ju z t4iki<><j:() okrelenia uczucia wsnika. e uie moe f»uo pozo-

sta bez wpywu lui io/\\«\| pozontaych objawów ycia uuiy.^owego.

e przyjnuije ono bezporctlui uilzial zarówno w krytycznych <li|iio-

ciacli naszego umysu, jak i w dnoci do wytworzenia ogulm*i^o iia

wiat pogldu, a zatem, e przyjmuje udzia w rozwoju zasadniczych

czyn!iikó\v wszelkiej filozofii (§ 5 .

MyiUiM/ty przeciwnie, ma charakter przedmiotowy. Treci jego

nie jest sam podmiot, leoz pewien przedmiot, przeciwstawiany pod-

miotowi. Nawet gdy czowiek myli o samym sobie, i wtedy nie

przejmuje si bezporednio samym sob% jak w uczuciu, lecz ma sie-

bie za prz€dmio€ swej myli, wic odrywa si myl od siebie, a za-

stanawiajc si nad sob dalekim jest od utosamienia tej swojej my-

li o sobie z samym sob, lecz przeciwstawia jej, jako oderwanemu

objawowi swej d/.iaaltioci. reszt swego bytu, a w szczególnoci sw
wewntrzn istot, wyraajc si za ])Ore(lnictwem uczu w jego sta-

nach podmiotowych. Ozem i jak sic czowiek czuje^ \o jest przediiiie-

tem jego mj^^li o sobie i za.stauawiania si nad sob. Samo przez si

mylenie jest czynnoci odrodkow^ za pomoc której uinysl usiuje

wnikn w tre przedmiotow, pozna j i zrozumie. Wskutek te-

go umys, ])rzy pomocy myli, wystpuje, o ile to jest moliwem, ze

siebie w wiat przedmiotowy, w celu poznania jego treci. Wszystko,

comy wyej powiedzieli o wiedzy, opiera si na tej czynnoci my-
lenia i suy jej za blisze wyjanienie (zob. § 4,8).

Wola^ czyli mer^a osobista jest wyrazem zjednoczonego w so-

bie umysu, jego [)odmiotowej i przedmiotowej ( zynnod, uczucia i my-

lenia. Objawom j(»j zasadniczym jest dziaanie, t^zyn, polega jcy na

urzecz\^vistnieniu podmiotowych celów w bycie przedmiotowym. Ma
Ono tedy charakter podmiotowo-iirzeduiiotowy. Uczucie jest gÓNmym
botlecm wewntrznym, pobudza ja/ yin i podtrzymujcym energi oso-

bist: mylenie za swa tnsci przedmiotow, swym pogldem na

w iai i stosunki ludzkie, stanowi niezbdny rodek pomocniczy przy

urzeczywistnieniu dnoci i celów podmiotowych. Samodtielnoii^ i wol-

noae woU polega na tern, e umys ludzki nie jest zmuszony dziaa
bezporednio, w kierunku narzucajcych mu si chwilowych popdów,
lecz posiada zdolno roztrzsania celów swego dziaania i podda-
nia ich ogólnym wymaganiom swej rozimmej istoty. Wskutek te-

go samodzielna wola, jako zerodkowanie zasadbuczyoh czynników y-
cia umysowego danego osobnika, w normalnych warunkach, energi
swoj wpywa na rozwój motywów, wzmacnia jedne, a osabia drugie,

i w ten sposób kieruje przebiegiem dziaania i przy jego pomocy
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urzeczywistnia ostatocznie tjlko takie colo, któro stay ni wyrazem
/jfiiioi zoiiej w sobie osobistosii. ( )s()])isto za czuji' i wie. e cele

woli sa jej celami, e bez j( j
udziau nie zostayby ni^dy nrz» ( zywi-

stnioiie i dla tego czuje si ti w zu|>«'noci odpowiedziahit^ za

tre i 8}>osób icli urzeczywistnienia, w o^óU^ za swe dziaanie i jego

skutkL Objaw gumieniay o którym wspoumielimy powyej (sir. 141),

%czy ai bezporednio z tern poczuciem odpowiedzialnoci czowieka
za swe dziaanie.

Poniewa filozofia, narówni z innemi objawami ycia mnysowego,
jest wynikiem samodzielnego dziaania tmiy^u, wyraa osobisto czo-
wipka, jest jej c2j/nem, przeto zrozumian by nic moe naleycie bez

uwzgldnienia udziau osobistej energii, woli w jej wydaniu i rozwoju.

Zaznaczone rozrónienie wadz tmiysn polega na zasadniczem

przeciwstawieniu podmiotu i przedmiotu, stanowicem istot ycia
muysowego § 4..S .

l 'rzucie jest bezi)Osrodmm dowodem samoistno.ci podmiotu, oso-

buika, j'lnosiki. Wynikajc z reakcyi ]>odniiotu wz^^ldm wiata
przedmiotowego, wyraa ono wt wnetrzmi niezawiso osobistoci od

stosunków zeA*Titrznych. Jest ono objawem samodzielnego pogldu
poiimiofcu na przedmiotowos, wynikiem bezporedniej oceny tego. co

ji^, z punktu widzenia podmiotowych potrzeb, pragnie i (ln/Jinei,

ze stanowiska tego, co by powinno, a wic ze stanowiska ideau har-

monii, pikna, odpowiadajcego bardziej pragnieniom czowieka, ani-

eli dana rzeczywisto. Ten pogld podmiotowy nazywamy eatety-

Knjfmt bo ma na celu zadowolenie, wynikajce z dziaania zaznaczo-

nych czynników estetycznych.

Praeciwnie mylenie jest objawem zalenoci podmiotu i ji>go dzia-

fania od bytu przedmiotowego, od tego. co j«'st. od rzeczywistoci,

która umys ])rzy pomory iii\>lt iiia [iiagnie .sobie przyswoi, jeli mo-
na, w tej treci i formie, w jakiej istnu^je sama w sobie, na /.alexnii>

ofl umysu. Ztad wynika dla myli kuniceznos .cisego zastosowania

Mil <\() danej treci rzeczywistego bytu. Im ta tn^ przez umys uji^-

t zostaje bardziej przedmiotowo, im mniej si(^ mit^sza z treci pod-

miotow, tern mylenie zblia, si bardziej flo swego celu, do poznania

frauK^, któr umys uznaje ostatecznie tylko w tem^ co istnieje rze-

czywicie, co ma byt przedmiotowy od niego niezaleny. Wszelki

pogld naukowy na wiat, w odrónieniu od estetycznego, uwydatnia t^

zaleno mylenia od danej przedmiotowosci (§ 4,s).

Pierwotn -przeciwstawno podmiotu i przedmiotu, uczucia i my-
ilenia. przyjmujca, ez»^sto form wyczajcych sit^ nawzajem sprze-

cznoci, przezwyeitja wola w swym normalnym rozwoju. Dc do

|)rze(hniotowego urzecz^^*^vistnii'nia podmiotowych wymaga. [)rzekszta-
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Vii ona rzf»ezywi.siu{'" wttlliii:; ilofn-d daut^^o osolmika. Jako objaw

().sol)ist4»j enor^ii wytwarza ona na tle tlant-^^o. ni(Mlo«konaooro hyf\\

moliwio (loskonaiy dobrobyt. W tym dnchn jrulnoczy wola podmioto-

we i przodiuiotowt' czynniki ycia nniysowgo i staje si^ saniodzieliia

przyrz3m nowy* li f orm bytu, w których rzeczywisto przedmiotowa

zblia si(^ coraz bardziej do podmiotowej idei/ a ta znowu przyjmuje

coraz widoczniejsze ksztaty rzeczywistoci.

l\fstp w rozwoju yciowej dziaalnoci czowieka polega w isto*

cie swojej na* takiem urzeczywistnieniu faktycznej zgody |K)mi^izy

podmiotowcmi dnociami nmyfiu lucbskiego i przedmiotowemi wa-

nmkarai je^^o bytu i rozwoju. Postp ten ze stanowiska ogólnego na

wiat po*;ldii przedstawia sit^ jako stopniowe nrzeczywistnionie we-

wntrznej zf^ody pomitjdzy szczegóowemi objawami bytu, istniejcoini

w tbrmii' jeiinostliowych oj<obnik<'»\v, a Ofjjóem wszechbytu, jego isto-

t^ .stanowic;^ tn' zasacbiicz wszystkich jednostek.

cisy pogld na ])f»\v\sz(' zasadni<'zc diiiioAfi ycia umysJowe-

go. wyraajce sitj w zaznaczonych wadzach miiysiu, jest niezbdnym
dla wszeclistronnego uzasadnienia naszych poj o filozofii i znajdzie

w (lalszym cigu naszych roztrzsa bardziej szczegóowe wyjanienie.

Literatura klasyflkacyl wadz umysowyotl. Jiue Platon tox-

i\»nia tr/v nwlzajc dusz albo te tr/.y r/.v('i duszy ludzkiej: }U)lhvo». l(-%i.'a sii;

z olijawami w oli: )frz>trh\ oparto na w rii/t-niarh zmy-^ow}eh. i jmznauic c-zyli myslnoe.

Ale nic ruzwiiml sz«'z<'*.'t)|n\v(t tcu:o poti/.iaii ; to te wkmti f! poszotl w zaponmienio.

Arystoteles sprowadza do o.sohnycli (/.M.ci duszy ntLst».puj;i«!e czynnoci: 1) wzmst

i odjwianio, 2) czncio^ wjobraeuiu i pami, '•\) woy i ruchy, oraz 4) mylenie.

Zo». II. SrKRRCK. Gttdtidtte der Ffychohgie, T. 1, D»a 1, 1880, str. 201 i nast. Dzia

2, 1884, str. 16 i nast

W wiekach Krodnich pnsjjmowaao pow8Zdchnio tylko dwie wiedza da»y: ronm
wsyli mylenie, poanawanic, i imi. w. Tomasz z Akwinu pnjpisujo te dwie wndie
zaruwno anioom, jak i intcloktnalnej du!4>ty czowieka. Objawy uc/ucia podporzs\dkowa-

Tif) jr-/c7(> tc'/pfin>flnin fo jodrn-j. fo drugiej z tych wadz. Zo). A. StÓck, Gtackkkie

dtr I'hih,s,,,,hir Mittrlnltrrti. W II. iS?.-), ^tr. r>H4 i CA\ i nast.

Dopitiio w nuw</.\ih czasaolj zwiiKou) owul^c n;i sHinocizielne znaczenie oiijaw.iw

urzuciu i post«iwiono je, jako szen!^? odrbny, obok objawów mylenia i woli. l'i^yi ii>-

nili sili <io tc^fo zarówno niemieccy niyMliciolo J. G. Sulzer, M. Mkhdzsohn (Brieft

nher tUe Empfindungen 1755) i inni, jak i angielscy filozofowie apoecKoi i ^sMxcyi
Adam Smith {Theorit of mora aeutiments 1790), F. HuTCBESONf H. Homr i tnm. <^
kowit psyctioloyiji na podstawie owy-i trzech wadz duszy opilM'Owa pierw.«<zy .1. X.

Tktens w dziele: thiloH. Yersucic iibcr die tnetisckliche KaUtr Und ihre Mnttciikrlnng.

T. 1. 1770, 11, 1777. Nastpnie po<l/i;>t ten rozwin Kant wo ir^^pir do A'rv'.v^'

ub"h>/ mfJzfnia (zob. w y/cj <tr. 1J> i w dziele: AuhtvjK>lfM/ie 17Ps. ICmit mzniy.iua

zibtltittHf jnizt»ninz<i ( ^rki"niitius>vcrinr»i>'fnK itezurie zadowolenia i niezadowolenia ^Uctukl

der l.ust und 1'nlust) i Zfhditotic jn «ithu>iti l liegelrun^svi?nuOgenK
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Od tego czasti ]M»daa} objawów nnajslowych ita zaznaeaone trzy gnipy: netuciet

-i^ihnU i tecla staje si*: iiatmjeyni w psychologii. Zob. w tym wzgldzie szcssególniej:

W. VoLKMA\\. Lehrbueh der rnyMujie, T. II, 187(k str. 291 i nast. irdzio podan
j»-st hbtorya stopniowi»go wprowadzenia do psy('lioIo«,Mi u< zu« ia, jako samodzielnej wa-
Jzy amysu ohok ni\^l»'ni.i i woli. oraz Harald H/KFnis-f!. Ps)/rhf>finjie auf Cnoidlage
>W KrfaJming. J'r/*kiaU z iJuii>ki<'L'0 przy udziale autora ls7, .str. 107 i nast.: Po-

<huU puncioMkoiri/ch czyimikótc p^t/chtcznydt. (.'z(;h OTfóln!\ tej psyclioloti ii |n7.etuy
na DASZ jz^k F. Daszyski 1890. Dzida Yolkiiiauna i ll(>ldi»ga wyszy w nowych
wT^aniadi 1891.

Angieleiki p«»ycboIog Q. J. Homanks uloy w dziele: Mentol eoolufkm in animal
rodzaj dnewa (diagiamin) stopniowego rozwoju otijawdw umysowych. Z ogólne-

20 LTuntu yem ]>syehiGznego wyprowadza on jalco pio icol, a jsko gówne konary
mtude i mydenic. Zob. aaczegulniej roz<lz. V. (M^ainienie diofframmu,

V nas Jas Sniadecki w Filozofii Imhkieijo uinynlu zalir/a do iry^zyeh wadz:
r',:Hm. htuiginacy i «o/ (Tz. -1. roziiz. 1. 2 i '^). Hrat jei«-o .Idkzk.i iiznawrf z;i wla-

>.im umysu, czowiekowi w n»iii v od zwior/t wycznie wa.t-iwe: nnuyinucy i u a-
d:^ dociekatiift przyczyn rzeczy. Zob. Tent i/fi J(sfr.'.tir orijankznyrh lf<>{, T. III, 41.

Znakomici na-si filozofowie ze t.zkoy liej,'la jtojuowali olijawy ducha gównie jako

odniany mylenia. Tyllco Ijbbi.t uzupenia je w^obrahó. Zob. wyi j >tr. 26.

UicsA WisEKiEWBKi mówi: «F)n6ez rozumu, umys ludzki jest zbiorem ruzmai-

tfch whdz, jakiemi s: objcie, uwaga, pami, imaginaeya, rozsdek." Charaktery ro-

zmów iidzkichf wyd. z r. 1^76, str. 21.

J. Majorkikwicz, Hittorya serm irotumu 1851, str. 455: ^Czowiek przez roum
iilt^arza dziea ^tworzeniu, przez uczucie odwzorowywa piloio wiata i ycia, a przez

wUf r«zlev\ ci \^ czynach dohro po zienu."

Ks. I'u. l\Af TNY, w PnychoIoyU empirycznej . stanowijucj (lriiri\ rzr jes^o Pro-

\vdeutyki 1)S71. pr/.vjmtijo po dawnemu ilua tylko rodzaje wadz umyciu: wladzi.' puzna-

woia i wddz«; denia do dobrego (zob. ^ti. i7(>).

T. Ziemba dzieli cz szczegóow swej rsydu^UtyH 1877, na tngr rozdziay:

1} mylenie jako uprawa umysu, 2) nczucm, 3) podanie i wola.

Ad. Dtoasiski w pracy: <)brax paifchicznydi zjawisk w orffaniemk ludzkim

IStiSt, wraz % fizyologicznemi podstawami ycia pnychicznego. uwzgldnia szczegóowo o)k

jswy mylenia, uczucia i ici)li.

(» tych objawach traktuje' te gównie W. SzokaI-ski w dzit-le: Pinztek i roz-

i'mi/.<fnirn8ci W pTt^rodiie 1885, szczególniej za w rozdz. 8, majcyiu za przedmiot

Hmyjf fz<>ici'('iy.

W. ! )ziKirszv( ki. Rnztrztisit/iid. srr. l.Jd; „Htizuw. trola i uczucie s i>totu('iiii

vasuocianii durha, a zatem ideaem ducha jot duch rozwijaji\cy swoje poztiunie. swoj
ttyil I swoje Q<!snrio w sposób doskonay, t. j. dncli cnotliwy.* Zoli. te wyej >tr. 37.

2. Jedno ycia umysowego.

Pomimo podziau objawów mnysowycli na szeregi, niezbdnego
fUa objcia ich rónorodnych waciwoci, nie naley jednak sdzi,
tby którykolwiek z tych szeregów móg iittnieó i dziaa 8am przez

bez cigej, organicznej cznoci z reszt. Przeciwnie, majc* na

oku rzeczywisty przebieg ycia nray»owego, nalt^y ( pami<{tiió
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0 tfni. e oljawy jego nigdy nic istniej w forniio odosobnionej, lecz,

c kady objaw szczegóowy jest zawsze wynikiem bezporedniej

yciowego zjednoczenia wszystkich skadowych czynników umysu, e
w kadym wystpuje na jaw zawsze jodon w sobie nmysl. ycie

umysowe przedstawia si^ faktycznie jako bezporednie, wspóhie i je-

dnoczesne istnienie i dziaanie, czyli jako wepóUHnienie i wyMzi/aU-
ni wszystkich swych zasadniczych czynników. Nie ma tedy objawn

nmysowogo, który mógby by nazwanym czystcm, czyli wyoznem
HCZHciein. mv(eitiein lub wol\ nie ma obiawii. kt<'»rv nie bvbv zawsze

zarazem i uczueiem. i myleniem, i wola. kt(')rv nie bv bv wynikiem
« « k^' ftr k.'

wspódziaania wszystkich tych czynnoci, ktV)iy zatem nic zawiTa
by w sohii' zarówno czynnoci ]>odmintnNVt'j. jak ])rzedniiuH)\vrj. jak

1 pocbniotowu-przeilmiotowej. wedug |)odauej wyej charaktiTysyki

(,§ 7,1 ). Zaznaczona przy tej charakterystyce rónica [>omi^zy i>oi<>-

dynezemi szert^gami objaN\ <')w umysowych polega nie na bezwzgl^dii<-j

wycznoci tych szeregów, lecz jedynie na przewadze ji?dnogo z trzech

zasadniczych czynników ycia umysowego nad pozostaymi przy bez-

poredniem wspóistnieniu i wspódziaaniu wszystkich. Zt%d przy

rozbiorze kadego bez wyj%tkii szczegóowego objawu umysowego
nali^y zawsze mieó na uwadze czynniki uczucia, mylenia i wolL

wehodzco w jego skad. Okrelenie za ftmkcyi kadego z tych

czynników w zjednoczonym rozwoju ycia umysowego, we ws|)óist-

nii-nin i ws|)«'»Mzuii*iuui ws/,\ >i 1 ich. jest koniecznym warunkiem jasne-

|

go pi>-;l.i(hi na jegu istott^ i Ust ki). Dotykamy tej kwestyi tu o ty-

h', o ih^ tu jest koniecznem dhi naleytego wyjanienia ])oj<^ o istocie

iilozotii i j(\j stosiudiu do reszty objawów ycia umysowego.

W ogólnym ustroju umysu, uczucie jest wiaciwem r(Vem dzia-

alnoci umysowej i zarazem bodcem wewn«^trznym. pobudzajcym
i podtraymuji^cym tt^ chsiaalno. Wszelka dziaalno imiysowa jest

prz(>dewszystkiem objawem podmiotowego uczucia. S istoty nie po>

siadajce rozwinitej dziaalnoci mylowej, ale nie ma istoty ywej,
kt(>ra byaby pozbawion uczucia* któraby nie przejmowali si wl^
sncmi swemi stanami, któraby nie odczuwaa przyjemnoci lub ni^
])rzyjf»mno8ci tych swoich stanów. Jestto objaw najbardziej pierwo-

tny, elementarny ycia imiysowego. bez którego ycie to istnie nie

mo(\
Wszi-lkic dziaanie przedmiotowe na podmiot, na osobnik wywouje

w tym ostatnim skutki. od()Owiadnjs\cf jego naturze, a skutków tych

potlmiot doznaje pierwiastkowo w zmianie swoich stanów, a wi«*e w ró»
nych swoich uczuciach. Ztd wyniku, e wszelkie przejcie bodców
przedmiotowych przez podmiot, jak i wsz<dkie przeciwdziaanie, czyli

reakcya przeciw tym bodcom, zaley od natury i nastroju podviDtn
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i ma swe ródo w jf^o przyrodzoiu-j i naUvt<'j trcri. Tn-st- ta y.n-

ziia< za hM Z[>orodnio cay dalszy kieninek dziaania i rozw<ju iiin\ -lii:

a dochodz*; jako uczucie do wiadomoci osobnika, stanowi niczl)t^dny

czynnik oywczy wszystkici jc^o r>l>iawów. ogrzewa jo swcm ciepem,

uiby wasn krwi, nadaje im polot estetyczny, przyswaja im ów y-
wy indywidualny charakter, którym si róni jedne i te same obja*

wy umysowe w rónych osobnikach, podobnie jak si róni jedne

i te same tony muzykalne na rónych instrumentach.

Nazwa potoczna 9erea dla oznaczenia ucntcia opiera si na g-
bokiej analogii pomidzy ftmkcy psychiczn tego objawu w ogólnym
ustroju umysu, a funkcy fizyologiczn serca w ustroju organicznym

ciaa. Jak serce wUacza krew yciodajn w najodlegle^jszc zaktki
'ia)a i przez to podtrzymuje wszystkie szczegóowe j«

n^o ftmkcye, tak

tf uczueio f)rzenika cay ustrój psycliiczny i i)rz\'jnuije czynny udzia

w odzywiaum i rozwoju wszystkich sz( Z( <2^(')Qwych jcfiro objawów.

I tak, czyuuo. |)Oznawcza myli ma swe ródo w usol>^1tem

ueziicin potrzeby poznania, zwanem ciekawoci, lub te ])rzy wy-
i^zym rozwoju - - mioci |)rawdy. Uczucie to towarzyszy wszystkim

czjnmociom poznawczym umysu, podtrzymuje i oywia icli rozwój

i nadaje im róny charakter, stosownie do swej jakoci i siy. Po-

dobnie i dziaalno woli, najbardziej nawet praktyczna, podniecan
zostaje cigle na nowo przez uczucia. Róne cele praktycznej dzia-

Unoci narzucaj si umysowi zawsze tylko wskutek rónych potrzeb

podmiotowych, które dochodz do naszej wiadomoci za poredni-

ctwem uczu, dcych do swego zaspokojenia i)rzoz dziaanie, czyn.

Inn zupenie ftmkcy spenia mylenie w organicznym ustroju

nmysu. Przedstawia sit^ ono z tego stanowiska jako o^«»lna forma

'Jziaauosci umysowej, w rónicy od treici po(lnn()tr)Wt'j uczucia.

Tre ta rozpywa sic w sposób nieokn-lony po naszym bycir |)()<l-

luiotowyin. trdy nie jest ujt w orinc inysli. W>zelki objaw umy-
sowy, docJiodzc do naszej samowicdzy, [)rzyjmuje tónn myli, t. j.

odtwarza si w samowicdzy jako myl. Przy tem jednak nie naley

bdzi, jakoby tre, przyjmujca dla samowicdzy iormtj myli, prze-

^tawala by tom. r^em jest, t dan treci, a sama staa si myl.
Bynajmniej. Jak przedmiot, wskutek dziaania wiata, odtworzony

w zwierciadle, nie przestaje by tym przedmiotem, nie przetwarza si
w swój wierdadowy obraz, cho si w tej formie odtwarza i po-

wtarza : tak równie tre umysowa, dochodzc do samowicdzy i prz^^j-

mujc form myli, nie podlega przeistoczeniu, lecz istnieje i dziaa

sama przez si, cho si w myli odwierciedla i powtarza.

Natuia umysu jcflnostkowego jest t(»go rodzaju, e dokonywaj-

te si w niiu czynnoci podmiotowe, stanowice to jego bytu, przy
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pewnych warunkach, t. j. przy ])e\vnym ustosunkowaniu jo^^o skado-

wych cz\Tiników, mog by niejako widziane przez sam nmysl, prze-

niknite wiadom siebie myl. Myl owietla wtedy t lub ow
stron ])odniintowego bytu i umoliwia urayslr)wi wiadome przejcie

si t lub ow treci: ale z tego nie wyiiika, aby to wiato wewn-
trzne, bdce [)rzyczyn mylowego odtworzenia danej tn-c i i przed-

stawiajce si w najrozli( ziiiejszych stopniach natenia, jasnoci, mo-

go by utosamionem z sam t% treci, któr% owietla. Przeciwnie,

umys przy pomocy wiata myli przekonywa si bezporednio, e
w nim dziaa tre, niedajca si w zupenoci wtoczy w t form,

ze cae szeregi ohjawów umysowych róni si^ od myli, chocia tylko

w zwizku z ni staj si wiadomemi czynnociami umyriu.

O takiej fimkcyi myli i jej stosunku do reszty objawów ycia

umysowego pi*zekonywa nas rozbiór kadego z tych objawów. Gdy,

podlegajc uczuciom przyjemnoci lub nieprzyjemnoci, zadowolenia

lub niezadowolenia, usiujemy zda6 sobie z nich jasn spraw, s])0-

strzcgamy. i to t zyiiimy przy pomocy myli, przy pomocy odtworze-

nia owych l»('zi)Orednich staii(')w umyslowy( li w jej formach. Myl
zastanawiamy si nad potrzcliami. wywoanymi przez nasze uczucia:

ona doprowadza do nuszi
j
samowiedzy te potrzeby: ona Ibrnnduj-'

tre najbardziej podmiotow naszych ideaów. Podobnie i objawy

wolif osobistej energii, dosigaj penego samowiodn«\2:o rozwoju jedy-

nie, gdy je myl owietla i przenika. Myl okrela cele i rodki

naszych popdów, zachcianek, dnoci i czynów. Im ywszy jest

udzia myli we wszystkich tych objawach, tem one staj si bardziej

wiadomemi siebie, tem bardziej wpadaj one w zakres jasnej samo-

wiedzy. O ile tedy objawy umysowe z istoty swojej maj charakter

wiadomy, o tyle dziaa w nich myl. Ale w bezporedniej cznoei
z innemi ol>jawami umysowemi, z uczuciem i wol, myl ginie czsto

do tego stopnia, e nie jest wstanie owietla ich treci w sposób na-

leyty, a wtedy wiadomo zn dukowaii zostaje do minimum, prawie

do zera. i przejawia si jcdynit; w ciemnem, nieokrplonem poczuciu

jednostko\ve<2:o bytu, - jak o tem wiadcz rtiiic stany snu (normal-

nego, |)atologi('znego i sztucznegoi. oraz objawy tak zwanego instyk-

tu. Jasna wiadomo i samowiedza moliw jest jedynie przy góro-

waniu myli nad pozostaem! czynnikami ycia umysowego, a zatem

tylko wtedy, gdy myl. e tak powiem, wznosi si po nad pozosta
tre umysu, j owietla i przenika, nadajc jej wyran i cile
okrelon form.

Na faktycznej rónicy pomidzy myl, jako ogóln form obja*

wów umysu, a jego treci polega nasze przewiadczenie, e pejba

samowiedza nie jest wycznym objawem ycia umysowego, lec2

«
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ko jednym z«* stanów iimysn. wród innydi stanów, a |»i /.y t( ni sta-

THTii, wznawianym cigle nu nowo wiful jH'wny('li warimków ycia
umysowt'go. Zycie mnysowe wraz ze swemi tak zwanenii .zjawi-

skami psychicznemi" róni si od innych ^zjawi.sk*^ rwiata, nie tera,

e jest stale wiadomeiu siebie, e posiada cig samowiedz,
lecz wycznie tern, e zawiera w sobie zdolno dojcia do samowie-

dzy, przejcia aiq wiadomie swemi stanami, wrijd ])ewnych warun-

ków. yjemy umysowo i w stanach niezux)enej wiadomoci,
a nawet przy braku jasnej samowiedzy; a istota naszych objawów
lunysowych polega jedynie na tern, e przy dziaaniu odpowiednich

czynników, zostaj one owietlane jasnem wiatem myli i przecho-

dz w stan zupenej wiadomoci.
Jeeli w mowie potocznej bardzo traftiie uczucie nazywamy sercem,

to nie nmiej tratuic mysi naz>^vaiiiy ^lowi^. Gowa dobra znaczy gowa
o dobrej, logicznie rozumujcej myli. W samej rzeczy, funkcya mó-
zgu, w og<»l(' cenlralu< <;o sy.stematu nerwowego w ciele, o<lpowiada

w zupenoci funkf yi myli w ustroju umysowym. Sercr tiic ma wy-

poczYTiku; staa, jednostajna funkcya jego jest koniecznym warunkiem
ycia organizmu. Centralny za systemat nerwowy podlega w swych
fimkcyach pewnjnn peryodycznym odmianom; on si^ wyczer])uji' i po-

trzebuje wypoczynku, odnowienia. To samo ma miejsce z objawami

wiadomoci i samowiedzy, wic myli w porównaniu z uczuciem.

Objawy te podlegaj czstym przerwom lub przynajmniej redukuj
si czsto do TniTiimumj podczas gdy uczucie stanowi ów jednostajny,

stay czynnik ycia lunysowego, który umoliwia i)ojawienie si, czy-

li przebudzenie wiadomoci i samowiedzy w kadej chwili ycia umy-

sowego.

Z puw\szerai bezporednio dancmi wewntrznego dowiadcz^nia

cz sie naszt- zasadnicze pojcjcia wszelkit'<;r) pogldu na wiat,

a w szczeg<')lnoci pojcie pr/<'<liiik)t<)\\ ego bytu. niezalenego od je-

dnostkowej wiadomoci. Skadowe czynniki naszej idei rzeczywisto-

ci, zaznaczone przy rozbiorze wiedzy 4,3 i, maj swe ródo psy-

chologiczne w wewntianem rozrónieniu mylowej wiadomoci od

pozostaej treci ycia umysowego. Wskutek tego rozrónienia wszel-

ka myl przyjmuje charakter przedmiotowy, a wszystkie jej objawy

szcz^óowe, jak wyobraenia, pojcia, sdy, wnioski i t. p., przedsta-

wiaj si nam ze stanowiska psychologicznego jedynie jako formy

umysowe, nap^niane rónorodn treci przedmiotow, t. j. treci,

rón od samej myli, a odwierciedlajc si tylko z wiksz lub

rtiniejsz jasuo>( i i wiernoci przy pomocy tych form. Ztd to te
pochcKlzi, e wszelki pogld iia wiat, uznajcy za sw wyhiczn ^od-

staw dziaalno myli, — staje si konicczuic joriualizmeniy pozba-
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wionym konkret in'j. yciowi-j trec i, wic trrsci rzcczywi.sti^j. wia-
dczy o tern zar<')\\ no filozofia scholastycziia, jak i jednostrumiy idea-

lizm, szczególniej Ht'<rla.

Nareszcie, odnonie do woli^ czyli osobistej energii, jasn jest

rzcjcz, e i OEia nie jest objawem odosobionyra, lecz czy si równie

organicznie z reszt objawów zjcia umysowego. Uczucie i mylenie

dziaaj i rozwijaj si przy cig\ udziale osobistego napr^enia

si mnyslup a zatem woli, energii. Tylko przy jej pomocy umys ze-

srodkowywa swoj uwag na jednej rzeczy, wic przeciwdziaa cha-

otycznemu rozstrzeliwaniu si swych objawów w rónych kierunkach,

ogranicza cig zmian swydi dziaa wedug chwilowych bodi^w,
a nadaje im charakter wewntrznej cigoci, jednostajnosci i staoci
Jeeli uczucie, dochodzc do wiadomoci swych potrzeb, dy stale

do ich zas|)okojeniii w kienniku z.iznaezonyni ]irzez idea, ]^)omimo

rónorodnych tnidnoei napotykanych w urzeczywistnieniu swyeh d-
e. — jest to dzieem energii, woli, przenikajc'j uezueie. aj z< t

j

sie z niem wewntrznie. Wskutek jej te wspódziaania, niy] zajt^ta

poznaniem pewn<»go przedmiotu, nie daje si odwie o<i tego i elu

przez wpywy postronne, lecz pracuje wytrwale nad rozwizaniem po-

stawionego sobie zadania i ])Osikuje si wszystkiemi zdolnociami

umysu i wszelkiemi moliwemi rodkami [>oznania, aby dopie s\yv^f>

celu. Jasn jest rzecz, e od rónego udziau osobistej energii, woli

w objawach umysowych, cay ich przebieg przyjmuje odmienny cha-

rakter i doprowadza w kocu do rónych wyników.

Wola jest tedy cz^Tinikicm, reprezentujcym osobist 9am9dM'
noJ, si 1 potg czowieka, jako zjednoczonej w sobie indywidualno-

ci. Dziki temu tzyiniikowi. czowiek przy pomocy fracy, bdcej
objawem celowej i wytrwaej Hziaaluoci jego woli. wytwarza na

gruncie ])rze(huiotowej natury kulturfl, która przyjmuje podw()jny elia-

rakter: kultury wewntrznej, nmysiowej, rrdy energia osobista ezyiin

jest w kiemnku zwrotnym i ksztaci sam umys, i kultury zewn-
trznej, materyalnej, gdy przetwarza wiat zewntrzny stosownie do

potrzeb i ideaów imiysu. Sztuka, poezya, natikn. wszc^lkie instytu-

cye, majce na celu rozwój tych umysowych dnoci i ich zaszcze-

pienie w modem pokoleniu, wreszcie ustrój yda praktycznego i jego

wytwory spoeczne, — to wszystko s objawy energii osobistej czo-

wieka, wiadczcej o jego samodzielnoci sile i potdze. Wskutek
dziaania tych czynników, czowiek wynosi si po nad reszt jestestw

prz>Tody, umoliwia swoje panowanie nad samym sob i przyrod
i wytwarza wasne dzieje, w którs^ch wystpuje na aren ycia cae
boga( two i rónorodno jego treci umysowej, prawdziwa j^;o

istota.
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Powyszy przeglsyl zasadniczych objawów yaa umysowego zc

stanowiska ich wewn^trznoj spójni, ma na celu wykaza, e funkcye

ninysiu, podobnie jak iuukcye ciaa, s wynikiem vstroju wrffanicznego^

w którym róne czynnoci nawzajem si ze sob }t|cz i wzajemnie

si^ iizapeiniaj%. W oderwanej myli wyosobniamy te pojedyncze

csynnoci i przedstawiamy ich odrbn charakterystyk; ale w yciu
izeczywistem wszystkie one stanowi organizacy nierozerwaln, w któ-

rej kada czynno spenia [)ewno zadanie, niezbdne dla prawidowe-

go rozwoju i dziaania caoci.

Pogrldy psychologów na Jedno ycia umysowego.
Jedooe ycia nmysowego, mezalenio od kiasyikacyi jcg-o objawów, mnat /^iJn prawie

wimpicj psychologowie nowiizych czasów. Pneowiadczeaiio o toj jednoci byo gównym
fKiwodem wyrugowania % psychologii teoryi o odrlmycli ]>ienvia$kaeh daszy, csyli joj

f^ituk, jako tez o wadeai^ dus/.y. w znat^^niu samoiittnych skladowycli ( /.> nniknw

iyeti amysowego. Za zapad,' pod/ian na tciti polu n/.nawano sa. oI>e<^uie tylko róno
iribiciwork;! objauófc umysowych. (V.yli zjawi-k i)<y. /nv( li (ij a. 3). 'I>niina 7.a idn-

djf diHzy tivwa s^i*; obocnir trlko iako poj. rii- dgóliH', o2iia< /,aj!\r(' pcwiif typowe urii-

py objawów, czyli czyiino.vi imiyslnwy r li. Znli. w tyiu w/,L'l»;«lzi«' s/.( Z( f,'ulai('j : Mkh-

AKT, V}fycholoyie ulu Wmcnsrha/ nru mjrihnh i auf Krfuhung, Mraphi/sik uiid ^[a•

themaUk, 2 tomy 1824. PftyduiAogmhe Untenuchuttgenj 18S9. Worko, wyd. Hartcn-

atóna, 1850 i nast T. V, 214; VII, 610 i nast Wunpt, Otirndzuge det phjslohijl-

«4cR Pi^fdiciogie, S«gie wyd. 1880. T. I. 9 i nast O dnoóm do harmongoego wyrów*

luuia i zrównowaenia objawów nmyslowych dobizo mówi lldFFDiKu wo w^pomiimoj

("tr. 147) Pgjfehologiif str. 123: „W rozwoja ycia umysow<'<jo napotykamy c»^to jo-

"inostronnoci i sprzecznoci. Pomimo to pr/y wszelkiej j<'<liiostronnod i wali-c wyst*;-

pujp na jaw. j* li nie w jednostce, to w ludzkoci, diior do hantionijno'jn zrównowa-

i"nia ziwadiii« zy. li kipiunków ycia umysowego, £tyka i estetyka sztusznic uiinaj w ta-

kiej barmotiii naju v/>zy typ ycia ludzki« ro'*.

Zauway tii naley, e niektói-zy myssli-it lc. w iini».' jednoci ycia umy.slowego,

iMlowali sprowadzi zaznaczone objawy uczucia, mtfknia i tcoU do jednc},n> zasadniczego

laymika. Tak np. Jacobi widzi w nasuciu objaw pierwotny ycia umyslowL'go i z nie>

;!0 wyprowadza myl i wol. Inni, jak Heobl i Herbart uznaj za taki objaw pior^

wotay iNj^dfafue^ a aczacie I woli; pojmuj jako objawy pochodne, jako odmiany my^lo-

UL Karesicie Schopenuaukb i jego zwolennicy podnosz wol do £rodno«i(*i pierwiastku

ycia umy.sowego, z którego wytwarzaj m*i dopiero uczucie i myl (zob. wyej str. lo>

Wsjyscy ci myliciel^ nie zwracaj jednak nalc/ytcj uwa!;ri na taktyczne dane dowia-

il-zenia we\vnHtr/nf'„'n lM.'d<e poil-tawa. rozi/iiicnia powyszych objawów. 'A pr/edst^i-

wionej chaniktcry.-t\ ki zasmlniczych liiiik< yj kailcj z tych irrup obja\V(»w w oi^ólnym

luzwoju ycia umysowego (§ 7,i 1 2). przekonywamy si.', e s one wynikem naturalne-

sv wtotonkowania podmbtowych i przedmiotowych czynników ^^da umysowego. A to

dowoda, ie ftink<^e te istniej wraz z istnienim >*cia umysowego jako objawy pod-

Duota, raftlnego osobnika, dzialfoego wród realnego pnedmiotowego wiata. Jedno
yda umysowego nie opiera si na sztucznem w}'ptowadzenia jego rónorodnych eskn-

noci z jednej, pierwiastkowej, lecz na faktycznem poczenin tych czynnoci w jednej

23rwej istocie, zdolnej pizej si wasnemi swomi stanami, oraz swym stosunkiem do
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oldi-Zfniu. lV^holo;ri;K /anicHli^jjra t'; konkrefn, /.uiow zasadt; w.>itdkirh olijawów

tini}*sowy<A, WISI w powietrzu niii.Ki/y nioltoiii a ziemi i zamiast wyjani noczjwi:«t

jodno^ ycia utnyalowt^, zast^puje J jednoci abstralccyjn, fomalnt nicmajc nic

wspólnej z faktjrtncmi danonii wewntrznego i zewntrznego dowiadezenta.

Z togo itanowiska naley ie oceni wyniict nowovzG<snoj psychologii jedii<istroiui&'

go zmysów o<ro empiryzTnu t /yli Konsualizmu H. Spknckka, Tainb'a, MAnisLKTA, Ribota,

I.OMBHOf^o 1 iniiyib. rsycholoLrowio tej szkoy znaj tylko fizyczny osobnik i prajm Ok-

lo lK>L'at two objawów Tiniy^twyrh wyprowadzi z dziaania pierwotnych i-zynnikitw irm-

cnia zuiifsntrcfjo. jako olijawu sy->romMtn ner« nwon'o. Nio chc jednak u/ii.k . e w ti-

zycznyni o>obniku yje i dziaa osobaik pM< hi»zny, umysowy, zorodkowuj* y w M»bie

wszystkie swujc bzczejfuowe czynntci i objawy. Nie dziw tedy, o ci psychologowie

w kocu 8wycb bada powrac aj do te^^o, <!0 liyo punlttcm ieh wyjda, t. j. e (twoim

z góry powzttftj-m uprzedzeniom nadj charakter teoiyi naolcowoj, dowodzc^ ie jodnow

ycia umysowego jest rzec^wicie tyllco abstiakcy, a samo ycie umyidowe jedynie

gr ni(!c)ianicznego ionglonioratu usiunowolnionych ..^awisk: psychicznych"; kongloDiomtu.

pozbawionego wewn.-trzncj ,sp<'»jni i istotnej jedn« i. Tymczasem w raeczy wi-toci ja-

wiska psyciiezne nie lataj swobodnie po i:t»wio lizyczneiro o;M>bnika, jak motylo po

Mvii (>ic. „a<0' vjiijc" si*; tylko sporadycznie, lei z <5n czynnociami ywe<jo. zjednocy.unogo

w >o!jif nstrcjii uwfjafoiret/o, nie mniej reialue^o i i-^totiiefo, jak Uf^troj oi-gunczny ciaa,

osolmika liz></.nego. Przeciwnie, widzielimy wyej (Jj 4.3. str. 8(3), e samo pojcie

ciaa, osobnika tizyczno^^o j^st wynikiem dziaania osobnika umysowego i bez jej^o Wfr

wn(»'trznego zjednoczoiia ni^^dy w nim by nie powstao.

WiTMDT uzasadnia pojcie .umysowej organizaeyi (geistigo Organisatton)", jako

koniecznej hipotezy pomocniczoj dla empwyan^ psychologii szczególniej w swym .SysYf-

macie fUitofii. str. 427 i nast. l'rzy tern wyznaje, e psychologia metafizyczna idzie da-

lej i >zuka „ostatecznej zasady zjednoczenia l'akt<'iw umyjtowych (den lotzten Gmnd der

Kinbeit der <rej<titrini \'(irir;ing-e. str. .iS8 i nast.)."

W tym duchu. Itilto ii: podstawie samodzitdnych badaii. stara sii; u nas wykaucac

c/,yiHiiki syntetyczne objawów uiii\ ^{owych W. fli n< /y.j^ki, w praoy, zasugujwj
pod tym wzgl<*detii na sz«zególn uwa<r»,»: O staych czynnikach w rozuoju duchowym
aiowieka. Rozprawy Akademii Krak. Wydzia historyczno-filozoflczny. T. XXV, 1801,

str. 1-119.

3. Klasyfikacya sMiegMowa objawów yeia umysowego.

z pierwszego wejrzenia mogoby si wydawa, e podzia czy\\-

noci umysowych na vczuci€^ my4Un%e i wol nic jest wystarczajcym;

e caej rozmaitoci i rónorodnoci objawów ycia umysowego nie

moiin. Itcz sztucznego wysiku, sprowadzi do trzech tylko szeregów,

'^"^^j^^y^li ^ twórczej, poznawczej i yciowej (praktycznej) dziaal-

noci umysu, z jego dnoci do wydania idcwków, poznania rzeczy

i uporzdkowania stosunków spoecznych, czyli i)opro8tu do urzeczy-

wistnienia trzech, zbyt jn oklepanych i zuytych idej: pikna^ prai~

wdp i dobra. Mona by w samej rzeczy zapyta: czy ycie cztowiekA

nie obejnuije mnóstwa innycli czynnoci i objawów, pominitych w na-

szej dot^ ciiczasowej cUaiukierystyce 7, oraz 7,1 i'i

... ^SL,
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Na in-t;ni!c to rKlpowicmy szcze^ulow klasylikacyjj objawów y-
cia umysowego, t. j. eliaraktorystyk ich dalszych odmian na tle za-

znaczonych szeregów gównych. Ochoiany te wynikaj w sposól na-

turalny, yciowy z dwóch zasadniczych czynników bytu hidzkiego,

warunkujcych jego rozwój i powodujcych szczegóowe róniczkowa-

nie czyli diferencyacyii jego czynnoci i objawów. Czynnikami tymi

s: 1) podmioicwy atitroj umytlu ludzkiego i 2) przidmiiftom atocz€'

niy wród którego czowiek si^ rozwija i dziaa.

I) Ze stanowiska podmiatoweffo utirt^ umysu, objawy jego

dztaahioci przedstawiaj si nam w dwóch charakterystycznych od-

mianach, stosownie do dwóch zasarhiiczo rónych sto]>ni rozwoju uniy-

-^owt^^Oj zalenych od tego, czy umys znajduje sitj jeszcze w stanie

naturalnym^ przyrodzonym^ w st^mie natury^ lub te ju w stanic

Xa niszym stoj^nia rozwoju umysow^ego, dziaalno czowieka

Dui charakter i)rzyrodzony, naturalny, bezporedniej naturalnoci, t. j,

iiokonywa si gównie pod wpywem przyrodzonych, fizycznych i umy-
sowych, cz\Tiników bytu ludzkiego, bez udziau zwrotnej, relleksyj-

uej dziaalnoci, bdcej podstaw osobistej samodzielnoci czowieka,

jego panowania nad sob i wiatem (zob. str. 152). Na tym stopniu

rozwoju umysowego, wiadomo czowieka obejmuje ]>rawic wy-
csnie tylko ostateczne wytwory umysowej dziaalnoci, ale nie wnika

jeszcze w czynnoci umysowi*, ])oprzedzajcp to wytwory, i nie zdaje

sobie jeszcze sprawy /. ich znaczeniu w og(')1iiyiii rozwoju ycia umy-
sowego. Wskutek r<'i»;o czynnoci czowieka nie s jeszcze wynikiem

jogo szezegi')o\vcj indywidualnej samodziehioei, jego panowania nad

niemi, lecz wynikiem ogólnych czynnik«Vw jego bytu, fizycznych i umy-
sowych, urzeczywistniajcycli swoj tre /a jiorednictwem danej in-

dywidualnoci. Jednostka, osobnik nie jc6t tu jeszcze w zupenoci
sob, lecz tylko objawem ogólnego bytu, przyrody, w formie jedno-

stkowej.

Od tych naturalnych, bezporednich objawów ycia umysowego
odróniaj si zasadniczo objawy, napotykane na wyszym stopniu ro-

zwoju, a bdce wynikiem wiadomej siebie samodzielnoci czowieka.

Na tym stopniu rozwoju, czowiek nie zadawala si^ ju wiadomo-
ci bezporednich wyników i wytworów swej dziaalnoci, nie odgr>--

wa tylko roli wiadka dokony^-jcych si bez jego udziau czynnoci;

lecz przy pomoc}- uwagi zwrotnej czyli re/leksifi, zdaje sobie coraz szer-

sz i gt^bsz sprawf^ ze swego ycia umysowego, wnika w czynno-

ci, wywoujce owe w^ytwoiy i zastanawia sic nad ich doniosloseu^

! skutkami. Przez to za dochodzi zarazem do coraz wi(^ks/ej samo-

dzielnoci, do panowania nad sob i do kierowania swcmi dziaaniami
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wedug Of<'iIiiycli celów sworirn istniciua. Zf stanu natury czowiek

przechodzi tu ju w stan kulhi7\i/, objawiajcy siq przoilcwszystkiem

w (lu/nnri c /lowioka do udoskonaltMiia zarówno samego si('l>ir. jak i wa-

riuików swego bytu. swego otoczenia. W tym stanie kultury cae y-
cie umysowe czowieka i wszystkie jego czynno.ci przyjmuj chara-

kret nowy, odrbny, w porównaniu z poi)rzedniin stopniem rosswojn.

Ten odmiermy < lun aktor polega na tern, e obecnie czynnoci umyso-
we przestaj ju by prostjrm, bezporednim wytworem prtyrodjf,

w ogóle przedmiotowego bytu, a staj si sztucznym wynikiem samo-

dzielnej dziaalnoci imiysu, skadowych czynników jego podmiotowe-

go ustroju, a w szczególnoci ji^go centralnego objawu, mmmmedtg.
Ten odmienny sposób dziaania umysu w stanie kultury, nazywMny
dziaaniem metodtjcznem^ w rónicy od dziaania bezporcilmego, na-

turalnego.

Na zasadzi^ powyszycli danycli. w typowych czynuof>cia( li luny-

shi, w u<'zuciu. myleniu i woli, Oflruiiiainy rlziaalnos naturaln od

melodycznej^ hezpo^edni od zwrotnej czyli refteksyjnej^ prost od sztw

egntj. Przy tcm jednak nie naley nigdy spuszcza z oka faktu, o
ostatni sposób dziaania wadz timysowych opiera si zawsze na po-

przednim, zo natuialna dziaalno umysu nie ulega przerwie na wy-
szym stopniu rozwoju, lecz stanowi niewyczerpane ródo ycia umy-
sowego, obdarzajce uniys cigle na nowo swoj treci i stanowice
wskutek tego konieczny czynnik skadowy wszelkiej kultury umyso-
wej. I w najwyej rozwinitej pod wzgldem umysowym jednostce,

bezporednia, naturalna dziaalno uczucia, mylenia i woli cigle si
czy z dziaalnoci metodyczn, sztuczn i podtrzymuje j, podnieca

i oywia. Prawda, e i dziaalno iiatuj"ahia umysu podlega pe-

wnym zmianom ws^kutck kultury, rozwija si tak pod wzgld« in jako-

ci jak i siy swojej, doskonali si. uszladictnia. wiadczy o tem

w[)yw metodycznej \Nq3rawy i uiwyknienia na [)óniej.szy bezporedni

przebieg czynnoci umysowych. Kultura wskutek tego przeksztaca

do pewnego stopnia prz\'rod umysu, staje si jego dru^ natwr,

Z tera wszystkiem jednak zasadniczych czynników natury iimyshi

adna kultura zmieni nic moe; przeciwnie, ich prawidowa bezpo-

rednia dziaalno jest warunkiem zdrowego rozwoju wszelkiej kulta-

ry. Zreszt, donioso czynników przyrodzonych wystpuje na jaw
ju w tym fakcie, e dziaalno metodyczna, sztuczna umysu wy-
stpuje tylko w pewnych szczególnych momentach yda umysoweg;!)^

pod wpywem wyjtkowych ]iodniet. powodujcych zwrotn czynnoi
imiysu, jego samodzielno: podczas ^oy <lzuilalno bczyorednia,

naturalna czy si zawsze z samem istnieniem lunysn i stanowi sta-

y podkad jego ycia i rozwoju.
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Stosowiiic do r<'i zasady ]ndzia?n wv))ada iMzcdt^wszystkicni roz-

róiii objawy naturalne u^zwia od objawów mctodytziiych, wypy-
wajcych z refleksyjnej dziaalnoci umysu. Objawy naturaliu* mzu-
cia s Tiynikiem bezporednio danych warunków ycia. ZadowoUnue,

jako ostateczny cel uezada, osi^a umys na tvrii stopniu rozwoju

przy pomocy czynników przyrodzonego bytu czowieka, bez wszelkich

actucznych dodatków. Ideay ograniczaj si po wikszej czci za-

spokojeniem codziennych, bardzo jeszcze szczupych potrzeb ycia.

Poezya i sztuka, w ogóle twórczo, uzmysawia t trcs^ ideaów
przy jonioc y najprostszych rodków. Przeciwnie, metodyczna i refle-

ksyjna dziaalno uczucia nie zadawala si zaspokojeniem bezpore-

dnich potrzeb ycia, lc( z pot^*i^ijc ])otrzcby naturalni* i wytwarza
nowe. wysze |)otrzebv estetyczne, z wyranym ceh^n osi^^nicia yr/A-A

ich zasj)okoj< ini' tcni \vid\s/.tM^o zadiiwolenia. Wskutek te^o. ideay
w stanir kulrui v nie (((hiosza sie tvlko <lo ( (id/i< nnyrh stosunków

yciowyi li czowieka, lecz ob»\imuj coraz s/i i szy zakres j<'<^o bytu

i dotyczy jego zwizku z ogóniejszcmi czyimikami otoczi-nia, wi(^c

maj za przedmiot tak przeszo, jak i przyszo osobnika, rodu

Itulzkiego, wiata, w ogóle njrónorodniejsze stosunki czowieka do

przyrody, do innych ludzi i do zasady wszechbytu. Poezya i sztttka

i ju wynikiem wiadomej swych ciulów i rodków, samodzielnej

dziaalnoci, nadajcej treci idealnej wyraz i uksztatowanie artystyczne,

aby cao utwoni wywoywaa moliwie pene i wszechstroimo zado-

wolenie estetyczne.

Widzimy tedy rónic wyran pomit^flzy przyrorzonemi ideaami

czowieka a je^o idealann kuliurowemi: pomidzy bezporedni;^ ycio-

w poezy i sztnk|, a poezya i sztuka artystyeznj|. l?ze( z jasna,

'^A.- sto.sfiwnic tio powyszych nwii;^;, i tu dziahilnns naini*abia

aczncia stanowi konieczn podstawt^ niet<jdy(znej dziaabioci ; oba te

szeregi objawów uczucia cz si(j ze sob jak najsci^nlej, ale tak, e
pierwszy cbiaa stule, bez |)rzerwy, a drugi rozwija si na jego tlo

wród i>ewnych tylko wanmków ycia i rozwoju umysówe^(».

Dziaalno naturalna wyiUnia wyraa si w bez|>oreilnich po-

Sliiach czowieka na wiat i samego siebie, bdcych wynikiem bier*

nego rozwoju umysu, bez wiadomoci zasad, praw i celów poznania,

bez samodzielnego kierownictwa jego czynnociami i bez ich oceny

i kontrolL Dziaalno t mylenia moemy najtrafniej nazwa my-
heniem potocznem, czyli mylenit-ni zdroweoo rozsdku^ rlf^prowarlzajii-

<.vm do pogli^du na wiat, objtego zazwyczaj nauktiwyni terminem

naiwnego realizmu 'Zob. str. 87 >. Pogld ten wytwarza si sam pizez

si(^ w kadvni normalnym usobnikn \un\ w|il\ weni l)ezp<)reilui<\L:,(i y-
ciowego rozwoju i dla tego doprowadza do prawd, które moemy ua-
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7.\vi\r prunulami zpciowetni. w odruiicniu od pj-aird naukoioych^hf^dt^eyeh

objawom kultury unu^sowf j, myslonia mctotlycznfgo, zdajcogo sobo

samodzieln spraw z czynnoci poznawczych i kontrolujcego ich

wyniki.

Prawtly naukowe, jak w ogóle naukowy pogld na wiat s
zawsze wynikiem sztucznej dziaalnoci mylenia, w przeciwieiistwie do

naturalnej, bezporedniej. T sztuczn za dziaalno myli nazywamy
w og;i)\v spekulacy (od speculari, docieka, bada). Ztd widzimy, e
wszelka nauka, jako objaw mylenia sztucznego, jest wynikiem spdcif

lacffi czyli myli ^pekulacj/jnej. Jeeli niektórzy termin ten sp(»kulacj'i

stosuj wylezuie do filozofii, a w szczegóhioei do filozofii dyalekty-

eznego id uliziiiii czyni to iia podstawie jednostromu go )oj«^« ia sp*'-

kulacyi. przeciwstawianego myleniu empir\ ( zikmuu. o])art4*mu na do-

wiadczeniu. W istocie jednak, i najbardziej empiryczna nauka jest

myleniem sztucznem, wice spckuhu y tiad danemi dowiaclczenia

:

inaczej nie doprowadzaa by <o pogldów ogólnych, do poznania pmw
i przyczyn danego przedmiotu badania, lecz musiaa by si ograniczy-

prostem regestrowaniem danych dowiadczenia, bez przewodniej myli
i celów poznawczych.

Pomidzy zyciowemi pogldami i prawdami zdr*>wego roudku,

a ])ogldami 1 prawdami mukmumi metodycznego mylenia (do których

naturalnie zaliczamy i wszelkie pogldy filozoficzne;, w\'st^puj czsto

bardzo race sprzecznoci. Tak np. [)ogld na wiat filozoficznej

krytycyzmu rozchodzi si(^ we wszystkich prawie punktach z ])Ogldem

naiwnego rculi/iim. S|(rzcczno ta daa iiicjctlnokrotnie ])()wód do

lekcewa<*nia wszelkiej w ogóle filozofii ze statiowiska zdrowego roz-

sdku. Filozof .Taioiu wyrazi to lekcewaenie w zdaniu, e rozum

iiiozoów naley doprowadzi do rozsdku (zob. str. l;3i. Myl si je-

dnak ci, którzy sdz, e owa sprzeczno pomidzy naturaUiein i me-
todycznem myleniem, |)omidzy prawdami zyciowemi i naukowemi

jest waciwoci samej tylko spekulacyi filozoficznej. Do takiej bo-

wiem sprzecznoci doprowadza czsto metodyczna spekulacya i naj-

cilejszych nauk specyalnych. Nie brak tych sprzecznoci i w naj*

nowszych naukowych teoryach chemii, fizyki, fizyologii. Najbardziej

za raca sprzeczno tego rodzaju przedstawia si nam ]>omidzy
naukowym pogldem astronomów na systemat soneczny od czasów
KoPKRNiKA, pomidzy ich teory, e ziemia obraca si okoo swej osi

i okoo .soca, a poglcbmi yciowym zdrowego rozsdku, dowotlz-

cym w sposób oczywisty, e sltun e obiega ziemi«^ wschodzi i zacho-

dzi. Taka .sprzinzno objawia si w teoryi fizyologii, wetUug której

np. barwa nie jest bynajmniej wasnoci widzianego przedmiotu, loGK

skutkiem podmiotow^^ jego dziaania na oko, i t. p.

Diqiti7ed hv GooQfp



§ 7,3. KLASYFIKACYA OBJAWÓw UMYSOWYCH 159

W ren s|>i)<('il) sprzooziio j)oiiii»Ml/.y \vviiikaini nntnralnfirii, y-
u Uli iiysUuiia i j*"go wynikami iiictodyc /.neiiii, iiiuikowciui przyj
musimy jnko fakt, oparty na stojjniowyui rozwoju umysu, na rónicy

pomidzy jego stanem natury a ftUiicm kultury. Poniewa za po-

mnie prawdy wycza wszelk sprzeczno: przeto jasn jest rz<»oz,

ie uinysi ludzki dy musi do usunicia i tej sprzecznoci, a celu te-

go osign moe jedynie przy pomocy krytycznego rozbioru przy-

rodzonych czynników zdrowego rozsdku w porównaniu z czynnikami

mylenia metodycznego. Tylko na podstawie takiego rozbioru mona
Me przekona: w jaki sposób z jcflnego i trgo sanicf^o ustroju umysu
mog si^ wytworzy te sprzeczne pogldy na wiat, yciowy i nauko-
wy, który z nirli jest objawem podmiotowych zudze, a który zblia

si najl>aidziej do prawdy przedmiotowej. Jest to znowu jedno z za-

'iau \vlasc iw\ h ilozoii. ffdy adna z nauk spi ryalnyeli ii>ztrzasaniem

ttj kwestyi doti| sit^ nie zajmowaa i z natury swego przedmiotu zaj-

mowa nie moga (§

Na polu objawów woli, stan natury, ])rzyrodzony umysu wyraa
fii praktyczn dziaalnoci, wywoan jedynie przez bodce pier-

wotne ustroju ludzkiego, a majc na eelu bezi)orednie zaspokojenie

spowodowanych przez ni potrzeb. Czowiek okrela, na tym stopniu

rozwoju, swój stosunek do otoczenia, do caoci wycznie pod w|>y-

wem przedmiotowo danych warunków swego bytu, na podstawie cia-

^ych swoich pogldów na wiat i ycie. Ztd te motywy jego dzia-

ania maj charakter i)rosty, niezaleny od refleksyjnego rozbioru ich

ogólnego znaczenia. Narzucaj si(j one gównie przez ]>otrzeby fizy-

zue i stosunki zewntrzne, a nic wypywaj ze samowu du< J
dziaal-

noci nmysu. Wskutek tego i energia osobist i opina si przewanie
i»a wasnociach tizycznycli osobnika na y-^^o d(>jrzal(>s« i, sile i zdro-

wiu i dalek jeszcze jest od dwcj innysowcj sainolzielnusri, która

posikuje si^ wasnem ciaem i w ogóle wszelkiemi zasobami iizyczne-

gu bytu, jako rodkami dla urzeczywistnienia wyszych celów ycia
umysowego.

Z tego te wynika, e w stanie natury organizacye spoeczne

^^warzaj si i istniej jedynie dziki potnym osobistociom i obej-

maj zazwyczaj stosunkowo szczupy tylko zakres jednostek, ulegaj-

cych ich wpywom osobistym. Po za wpywem takich pott^nych oso-

bistoci wyst]mje w stanie natury zbyt atwo walka o byt wszystkich

przeciw wszystkim, jako wynik braku organizaeyi spoecznej i wia-
tioinej swych celów kooperacyi osobników. W zwizku zas z takiemi

|)i»*rwutnenu .sto>unkami s[)oiecznemi, imjralno w stanie natury prze-

jawia sitj jeszcze w cisej zalenot i od nawyknie, obv< zaj«'>\v, j>'t-

g^dów, panujcych w daiiem spoeczeiistwie pod wpywem wydatny cii
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osobistoci. W o<^ólo, narziicajco sie z zewntrz wyiuaf^ania spole- -

cznv ^?«'>nij w (iziaaniu j)oiia(l wiadomy i samodziohiy udzia iiidj-

widiialiiej energii w Hno( iadi i celacli ogóia.

Wskntok kultury umysowej ()l)ja\vy woli przyjmuj sTo|niiowo

charakter ocbnicimy. Rotii*ksya i samowiedza rozcigaj i nad niini

swoje panowanie, wcielaj w nie swoje wjrozimiowane dnoci, cele,

sasady i cz jo wskutek tego w szeregi metodycznie ze sob powi-

zane. Tu ju czowiek stosuje samodzielnie swoj dziaalno prakty-

czn do jasno uwiadomionych potrzeb, zada i celów ycia, a czynny

swój stosunek do otoczenia okrela ju nie tylko pod wpywem nawy-

knie, obyczajów i zewntrznych warunków swego bytu, lecz i na

podstawie refleksyjnej wiadomoci swego zwizku wewntrznego z oto-

czeniem, swej zalenoci jako szczegóu od f>^<>lu, swych obowizków,
wynikajcych z jego stanowiska i

|
u/j znaczenia w caoci, do któn'j

nah'y; jcdm-ui sowem na jjodslawie saniowiednej dziaalnoci stimif-

»if«r, poczu( ia uioraluc^i^o \V ten sposób moralnf>sr staji' si ju saiiit -

d/.ii lurin i wiadomcm spenieniem wielorakich zada yciowyiii

osobnika.

Wyrazem zjednoczonej, kolektywnej dziaalnoci wielu osobni-

k()w w stanie kultury jest coraz szersza i bogatsza organizacya y-
ciowych stosunków i praktycznej dziaalnoci czowieka Organizacya

ta, wynikajca z samodzielnej, autonomicznej dziaalnoci czowieka,

jako osobnika kolektywnego, obejmuje wszystkie wytwory spoeczne

natury ludzkiej, rodzin, spoeczestwo, naród, okrela jo prawme
i uzupenia nowemi sztucznemi wytworami kooperacyi ludzkiej, roz-

wijajcemi si na tle tamtych, stosownie do komplikujcych si coraz

bardziej stosunków i ])otrzeb yciowych. W ten sposób owyin bez-

jiosrcdium objawom /y( ia praktycznego [)rz'( iwsta\viaja si '>lvi^^'y

nivt<)(lyczn\ naturalne j moralnoci — nioralnu rclifksyjna, wytworom
]>i» i'\\ (»tnyni uspoecznienia samodzielna, autonomiczna organizacya

stosuidiów s|)oecznych. walce o byt wszystkich przeciw wszystkim,

— wijidoma swych celów kooperacya wszystkich dla wspólnego urze-

czywistnienia zada kultuiy.

2) NoAvy szereg odmian narzuca si nam W zakresie objaw<jrw

uczucia, mylenia i woli, gdy je badamy ze stanowiska pneUmiaUnt^ek
czynników, wywierajcych wpyw na rozwój ycia umysowego, t. j.

ze stanowiska otoczenia, wród którego osobnik yje i dziaa.

Przy rozbiorze idei przedmiotowej rzeczywistoci, przekoiuUidmy

si, e obejuiujr ona trzy zasadnicze czynniki, jako to: wiat stnTt/siawff

czyli }frzifrod{', czlowiekti \ w kocu istot wft2erhbi/tu^ czyli Bogn § 4,:!).

frzyroda. czlo\\i<'lv i B<')g to s trzy zasaduicze ])r'/* < uiiuty

ototzeuia ludzkiego; owego ogóu, z kt4»ryui kady osobnik ^ "lj4rfri
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jako szczepfó, pozostaje w cisej wewntrznej cznoci; trzy szersze

krgi istniema, caoci, do którycli pojedynczy czowiek, jako czstka
skadowa, z natury swojej naley.

Bez wzgldu ua blisze nzasadnienie tego podziau przedmioto-
wej rzeczywistoci i na wszechstronne okrelenie kadego z tyck czyn-

iiików z osobna^ — (co moe byó jedynie zadaniem szczegóowych ba-
da filozofii, oraz odpowiednich nauk specyalnych), — wystarcza dla

nas obecnie fakt, niedajcy si zaprzeczy, e ycie umysowe czo-
wieka rozwiao si w przeszoci i obecnie jeszcze si rozwija pod
wpywem takiego wanie podziau ])i ze(imiotowi'J i zt i z y wistoci, e
kaidj z zaznaczonych jej czyiuiik<)w, dziaajc na umys ludzki, po-

cdjL^a za sob widoczne odmiany w objawach jego uczucia, mylmia
i Woli. Mosuwilie do tego, który z tych cz^ainików stanowi przed-

miot dziaalnoci umysowej, uczucie, mylenie i wola czowieka ulega-

j róinjTn dnociom, objawiaj si w róny sposób i przyjmuj
w ogóle odmienny charakter. Przekonywa nas o tem pobieny nawet
pogld na odnone dane yciowego rozwoju czowieka.

Przyroda stanowi ogóln aren dziaalnoci ludzkiej i obejmuje

wanmki materyalne tej dziaalnoci. Poniewa przyroda, jako wiat
zmysowy, ze wzgldu na sw istot i tre, przedstawia si czo-
wiekowi, szczegóhiiej w stanie kultury, jako co niszego, w porówna-
nia z jego istot, jako hyt jemu podwadny, przeto dziaalno umy-
sowa w stosunku do przyrody ina ua oku gównie panowanie nad ni,

?^po}tjiowame jej czymiików dla celów ludzkich, witjc jej moliAWe
pene i wszech&romie w vz \ skanie, eksploatacy na korzy dobrobytu

ludzkiego, w szczególnoci za dobrohi/tn materyalncijo, zalenego od

stosunku czowieka do i)rzyrody. Wydobycie z przyrody jak naj\\'itj-

kszej korzyci w celu zaspokojenia potrzeb yciowych, — oto natural-

na dno umysu ludzkiego w stosunku do przyrody. Ztd powie-

dzie moemy, e dziaalno czowieka w siusunku do przyrody ma
charakter utylUamy (od utilitas b korzy, poytek), przy czcm utyli-

Uuytm okrelamy jako wyzysk, eksploatacy danej treci, uznanej za

rodek, na korzy dobrobytu osobnika dziaajcego.

Odmiennie przedstawia si nam dziaalno umysowa czowieka
w stosunku do innych ludzi, Z rozwojem kultury umysowej, a w szcze-

g«'>hioci moralnej, ustala si w wiadomoci ludzkiej coraz bardziej

[»rzekoiianie o równoci wszystkich ludzi co do ich istoty, oraz

0 koniecznej potrzebie ws]K31nnci ich dziaania, k<jO|icracyi dla osi-

gnicia wspólnycli celów luuzkiego bytu, a zatem dla zutliowauia

1 rozwoju fizycznego i umysowego ycia i zaspokujenia ri')uoro-

dnyeh potrzeb zarówno kadego pojedynczego osobnika, jak i wszyst-

kich razem.

Stm. Wit|» 4 iowai. 11
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To Hwa czynniki, istotna równo ludzi i potrzeba it:h k«M'j)(ra-

cyi, oparto nu rz('ez^^'istyc'h wamnkacli ludzkiogo hytu. a wy&Ujpuj-

ce w wiadomoci ludzkiej, wic i w dziojach ludzkoci z rón jasno-

ci i si. — stanowi zasadniczo motywy praktycznej dziaalnoci

czowieka w stosunku do innych ludzi. Z tych motywów wynika c^-

le bogactwo i rossmaitosó wytworów i organizacyj Bpokczn^d^ b^-
cych wyrazem tej dziaalnoci czowieka.

"W ycin dziejowem ludzkoci motywy te wy%czaj ta.% czsto

nawzajem i staja w skutek togo przyczyn wewntrznych walk

spoecznych. W imi istotnej równoci ludzi, wielu domaga si ró-

wnoci bozwzgl«^dnoj wo wszystkich stosunkach yciowych, gd}* tjTn-

cza^i ui zasada kooi)oracyi nioo by urzocz>'^vistnion jedynie przy

rónoci pracy, wic i !f')ur)ci znaczenia spot?ezii< cro i wadzy poj(»-

dyn* zych osobników. Stosownie tedy do górowania jednego lub dni-

giogo z powyszycli uiotyw('iw i ich walki pomidzy sob, wytwory

ycia Hpotecznego j)rzyjmuj odmiemiy charakter i ]iOflU'gaj rozli-

cznym zmianom w dziejach narodów i ludzkoci. W ogólnym jednak

rozwoju stosunków ludzkich wystpuje na jaw dno do zrównowa-

enia i moliwie organicznego zespolenia owych dwóch zasadniczych

czynników uspoecznienia ludzkiego. W kadym razie, dobrolnft spo*

Uczny narodów i ludzkoci, w przeciwstawieniu do ich dobrobytu mat-
ryalnego, polega na yciowem urzeczjrwistmeniu owych zasad : istotnej

równoci ludzi i ich celowej koopcracyi.

Wszystkie dnoci i cele czowieka, ca w ogf >le dziaalno ty-
( Iow, wynikajc ze stopniowego zrównowaenia stosunków ludzkich

w imi powyszy(.-h zasad, obi juiujemy jedn ogóln nazw humanizmu
lOl homo = czluv\ i« k. huniaiuis — ludzki*. Humanizm staje sie z te-

go stanowiskii wyi a/i ni normalnego rozwoju dzittahioci czowieka
w stosiuiku du innyoli ludzi.

Nareszcie liczy si musimy z faktem, o kady czowiek
nnlcy uznaje istnienie wyszej od siebie Utoty wszechbytu, od
której czuje si zalenym tak fizycznie^ jak umysowo. Wszyscy
wiemy, e nasze ycie fizyczne zaley od warunków, nad któremi

zapanowa moemy w bardzo szczupym tylko zakresie. Podobnie
wszyscy czujemy nasz zaleno od pewnych praw naszego ustro-

ju umysowego, np. na polu naukowcm od praw logicznego my-
lenia, których nie mamy wadzy zmienia wedug naszego upo-
dobania lub widzi mi si, lecz które zmuszeni jestemy uzna
juko pochodzc!^ z ogólnej istoty wsztn-hb^-tu, wyraaja^(ej swoja
tre w wydaniu nie t\'lko Maszty cielesnej orgauizacyi. Um-^

i w ustrc^ju naszego umysu i w narzucajcych si naszej samowit:*
dzy praw jego.
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Natikowf, im-todyczne oki-elenir tej istoty wszechbytu mo»' uas

aopiowadzi do iiajrozlicznicjszych \vynil<(')\v. \Vieni> . y 'dm uto-
samiaj te istot- wszechbytu z przyrod fizyczn, z widziahiym wia-
tem zmysiowym, nazjrwajc j bd matery, bd natur, bd nieo-

9obis<^ duchem, przenikajcym wszechwiat (materyalissm, natura-

lizm, panteizm); inni, przeciwnie, broni jej nadprzyrodzonego istnie-

nia, niezalenie i po za wiatem zm3r8ow7m, jako ducha osobistego,

niemajcego nic wspohiego z przyrod (spiritoalizni, supranatoralizm,

ddan); jeszcze inni dowodz^ e istota wszechbytu jest duchem wia-
ilumym siebie, przenikajcym przyrody i yjcym tak w niej, jak i w sa-

mym sobie (teizm).

Nie tu miejsce roztrzsa krytycznie te r()zue pogldy na
istot wszechbytu. Przyjlimy za punkt wyjcia naszych wstpnych
Ijada nad filozofia pogld uaturahiy, bfjdcy wynikiem yciowego ro-

-wi)ju czlu wieka, a z tego stanowiska owa istota wszecibytu nosi na-

iw<^ Hoga, bóstwa. StoBunck za czowieka do tej istoty wyraa si<j

w objawie umysowym, nazwanym religi (od reUgare = wiza, -
czy.. Zt%d wynika, e dziaalno umysowa czowieka, jego uczucie,

mylenie i wola w stosimku do istoty wszechbytu przyjmuje chara-

kter reUgijny. Dobrobyt czowieka, wynikajcy z normahoiego ustosun-

kowania jego jednostkowego bytu i istoty wszechbytu, jest dobrobytem

^g^tiym^ czyli du^wymy w odrónieniu od okrelonych powyej zasad

dobrobytu msteryaJnego i spoecznego. Cay za zakres dziaalnoci

islowieka w storanku do istoty wszechbytu nazywamy religijnoci,

Hftjc na uwadze, e idea istoty wszechb^lu jest transcendentaln^ mo-
glibyftiuj' wszystko, co si do uicj odnosi obj tenuiuem transcenden-

t^ilizmu, wolimy jerlnak pozosta i>rzy nazwie ogólnie przyst<^>nej

i zrozumiaej religijnoci.

3) Ze wszystkiego, comy dotd w s[)rawie szczegóowej klasy-

tikacyi objawów umysowyci powiedzieli, okazuje si, e odmiany uczn-

ia, mylenia i woli, wywoane wskutek rónych czynników podmio-
towych, wic naturalna i metodyczna, bezporednia i sztuczna dzia-

Uoceci umysu, podlegaj dalszym, licznym odmianom stosownie do
trzech zasadniczo rónych przedmiotów tej dziaahioci.

I tak, uezude, szukajc zadowolenia w swych stosunkach do

przyrody, do innych ludzi i do Boga, przeksztaca te swoje realne

^tcaimki wedug swoich podmiotowych ]:)otrzeb i pragnie, doskonali

je, idealizuje, i wytwarza wskutek tego rónorodne utylitarne, humani-

tarne i rehgijne ideay, jako róne cele i)rzyszego rozwoju stosmików

yciowych. Ta za dziaahio twórcza w zaznaczonych kierunkach

przejawia si inaczej sposobem bezporednim, naturahiym, inaczej spo-

sobem sztucznym, metodycznym.
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"W stosunku do przyrody twórczo umysu, w stauie natmy,

przeksztaca j pod wpywem bezporednich potrzeb yciowych i wy-

twarz z niej przedmioty, zadawalajce pierwotny smak estetyczny

osobnika. Ze wzgldu na stosmiki spoeczne, czowiek, przy pomocy

tejie twórczoci naturahiej, wytwarza przedewszystkiem konieczne ro-

dki swego zjednoczenia z innymi ludmi, kooperacyi, rodki objawie-

nia innym swej treci podmiotowej. Wic ksztaci, artykuuje wyda-

ne przez siebie dwiki, wciela w nie tre umysow, wytwarza mo-

w, cz\Tii z nit!j narzdzie wyraenia swych uczu, myli i dnoci
y)OL'zya lu(l()\va\ aby |)rzy jej pomocy |)rzycz\nii si do i)rzeksztAco-

"nia stosiinkuw spooeziiycli wedhig swoich ])it'rwotviyeh ideaów hum:i-

julaniych. W stosunku do Bo^a twórczo naturalna czowieka wy-

raa si w mitolof^iacli i w kuh ic tak zwanych rcli<;ij naturalnych.

C5o si za tyczy twórczoci metodycznej, opartej kulturze umyso-

wej, to znajduje ona swój wyraz w wiadomem ujciu uczuciowego

czyli estetycznego stosimku czowieka <lo przyrody, spoeczestwa

i Boga, oraz w utworach wszelkiego rodzaju, nadajcych odnonym
ideaom czowieka wszechstronne, artystyczne uksztatowanie. Wszyst-

kie te odmiany w rozwoju i dziaalnoci uczucia razem wzite stano-

wi ogóln hiatory ideaów rodu huUMffo.

W zakresie objawów myiUnia^ zaznaczone czynniki podziau do-

prowadzaj nas do odrónienia bezporedniego, naturalnego^ j^ogldu

na przyrod, stosunki ludzkie i Boga od pogli^du, ojiartcgo mi mcto-

dyczuem zbadaniu tych juzcdmiotów ^\•i( (lzy, a zatem na naukach

[)izyrodniczych, hunmuitaniych i teologicznych. W pierwszym razu-

zapanuj w myleniu bezporednie wirrz^nia i wytwory tak zwa-

nego zdrowego roz.sdku; w drugim, przeciwnie. — pojcia zaczerpane

ze róde naukowych, doktryny, teorye, metodycznie uzasadnione

i rozwinita. Ogólny za rozwój mylenia we wszystkich tych kie-

runkach stanowi history ludzkiej ohoiaty.

Nareszcie i praktyczna dziaalno czowieka, wynikajca z roz-

woju m% róniczkuje si w Ucznych odmianach wskatek zaznacaso^

nych czynników. Pierwotnej eksploatacyi prz\ rody, W3mikajcej z bes«
poredniego zas[)okojenia potrzeb yciowych przy jej pomocy. — prs^
dwstawia si eksploataeya metodyczna, oparta na znajomoci praw
przyrody i na ich racyonahit iu s])o\ tkowaniu. jako rodków do wy-
tworzruia coraz wik.szegu dobrobytu niateryahicgo. Gospodai-stwo,

teelmika, przemys, w ogóle cay ttstrój ekonomii zuy ycia ludzkiejj^u. •

s wyrazem iaki<
j
metodycznej dziaabioci czowieka w stosnnku do i

przyrody, l^odobme widoczn jest rónica pomidzy naturalnem po-
|

yciem i usijoecznieniem ludzi, ich [>ierwotnemi objawami koopemc^
a metodyczn dnoci do dobrobytu spoecznego, wyrai%o% -m^
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w moraliioci spoecznej, w celowem uorgamzowaniu kooperacj i,

w prawnem okreleniu stosunków ludzkich, w ustroju pastwowym.
Odnonie za do istoty wszechbytu, do Boga. wola hidzka podlega

w swej yciowej dziaalnoci motywom rcHgijnyin. Tu praktykom
naturalnych religij, wiadczcym o nicwohiicz*

j
ulegoci poczucia re-

ligijnego czowieka wzgldem surowo poje^tyeli j>ot.'g wszcclibytu.

przeciwstawia si dziaalno yciowa oparta na co raz g^bszem i ja-

uiejszem poj^u Boga, jako Istoty wszechbytu, nie tylko najpot*

iniejszej, ale i najgodniejszej podziwu, czci i uwielbienia. Widzc
w Bogu zasadnicze zjednocz oni o wszelkiego istnienia, wi^o i wszelkich

celów ludzkiego dziaania, czowiek, stojcy na wyszym stopniu kul-

toiy moralnej, ma na oku przedewszystkiem swój stosunek do tego

róda iyda powszechnego i spenia swe obowizki, wród danych
wanmków bytu, w wiadomem poczuciu swego wewntrznego, ducho-

wego zwizku z Bogiem, a zatem w imi swych ostatecznych zada
iyciowych. W tej cznoci z Bogiem dopatruje si te warunku swe-

^0 naj\\yszcgo dolirobytu, dobrobytu duchowego. Jego moralno
przyjmuje charakter religijny, t. j. p(^(l))Oizj|dknwywa on swoje dzia-

anie ju nie tylko prawom przyrody i wymogom !='poecznym, lecz

i tym najwy szym ideaom dobra. Idóre si wytworzyy w jego umy-
le pod wpywem idei o Bogu. Wytwory spoeczne poczucia reUgij-

nego nie cz si ju teraz bezporednio z naturahiemi wytworami

uspoecznienia, lecz przyjmuj charakter samodzielny, ojiarty na je-

dnoci wewntrznych przekona osobników, na zgodnoci ich pojcia

o Bogu i jego stosunku do ludzkoci. Obok ustroju pastwowego
rozwija si tedy coraz samodzielniej nowy ustrój religijny, koieióir

jako spoeczno duchowa, dca do poczenia wszystkich ludzi po-

midzy sob i z Bogiem. Caa za powysza dziaalno praktyczna,

yciowa woli ludzkiej wyraa si widocznie w dziejach ludzkocd i sta-

nowi {n'zedmiot filozofii hisiort/i.

Alty uatwi czytelnikowi pogldowe objcie wyoonej w uiniej-

^<zym paragrafiL' klasytikae^n objawów ycia umysowego, zai^czamy

na str. lO^j tablic, uwydatniajc zarówno óziay zasadnicze, jak i pod-

dziay, oraz szczegóowe momenty tej klasytikacyi. 8zemat ten przed-

stawia w kierunku pionowym, z góry na dó, rozUczne objawy twór-

czej, poznawczej i yciowej dziaalnoci; w kierunku za poprzecznym
uatwia jasny pogld na róniczkowanie tej dziaalnoci stosownie do

jej przedmiotów: przyrody, spoeczestwa i Boga, wyraajcych si
w utylitarnych, humanitamych i religijnych dnociach czowieka*

Okrelenie stosunku filozofii do tych objawów yda umysowego poda
nam sposobno bliszego wyjanienia niejednej z pomszanyoh w tym
ogólnym pogldzie kwestyj zasadniczych.
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Hl8toxya TOBiMnlenla natufalnyeh 1 metodyeziiyelL otja>
WÓW iyoia limyBlOweg^. PrzedsUwioiiA kla^ylikacya objawów ycia mny^lo-

vego stanowi pri'>bp moliwie penego i zgodnego z neozywistoi^ci pogldtt na «ily

olou tych objawów. IV>b takich nie oapofykaiay ziyt wiole w lit>enifur7.o imukow<>j. yio-

na nawet powiedzie*-, e próc/ wsponinianyrh powy«\j klaMytikacyj nauk f5. i, pr/ypis-ky,

"b<:'jnnij:ii\V' I) w f7.v<-\ i sztuki, nio miano dotil na nkn o-jr.lnfijo ^ttrlM/ti n:\ ws/ystkie

wyiatne objawy yi ia iiiiireowoini i icfi róniczkowanie / imnkfu w Iclwiiia. jfilnorzco-

go w sobie orgauiiziiic puiiiaii»tuvv(! i przedmiotowe, psycliulnyit zn<> i dziejowe czynniki

rozwoju uniy.Hlowego, .fako dane, uwzgl<;dniono w naszej klasyfikacyi, prócz szczególniej

podaahi nank i sstuk Abystotksb (sob. str. 114). nznaczyuiy tu w kilku H}owa<'h

hktoiy Tozrusnienia naturalnych I metodycznych objawów ycia untynlowego.

Jn ncsmi redniowtecsml rozróniali dwie strony ycia nmyi^lowogo, kU*re nazy-

tmy^touf i irofumi i-zyli racyoymhi (anima sonsitiTa et rationalis). $Sob. A.StSck-

U piZTto«^ne powyej (str. 146) dzieo, T. II, 681 i nast. Podzia ten powtarza sjp

]c$irF.f. f\io(- w formie zmienionej, u Lokka i jejro zwolenników w tooryi, sprowadzaj[\-

''cj w-^zy-tkio olijawy yi ia umysowei^o do dwórli zusadniczyrh: czucia zwi/sourffo i re-

fkhyi sensation. refle<"fion). Zob. wyej str. 11: Lopke. Kssny, ks, II, rtwl?.. 1. 2

i ;. W nowszycj «,za?.t( li znomi wprowadzono rozrónienie nicnu indomycJi i ludomyth

objawów umysowych vI-ki«nitz. Schopenhauer, IIerbart, IIelmholtz, Uartmann
i lunL) Zob. pod tym wzgl*^an P. R. Schustbb, Gibt €» unhewtMte und vererbte T()r.

HdUmgmf 1874. Wszystkie te podziay olyte s zasadniczo nanzjin podziaem objawów

nojalowyeli na naturtUne i mdodffcttie, betpoirednie i turatne czyli reflelayjne, prosie

i tttuctnej gdy te ostatnio szeregi zawieraj w sobie zarówno czynnoei zmysowe i nie-

iadome, o ile te w ogóle istniej w zaicresie ycia nmyslowegOi jak i czynnoci ra-

cyonalne. refleksyjne i wiadome.

"tówn zasid rozrónienia naturalnych i mcfoyrzniich olijawiiw y--<t r/ni' "i H-

kty--zna pomi''<lzv inadmimci i mmotricdzn. ['ierwsza i»"^t ((l-jiiwcm liatniiiliiwii. hoz-

P'>-rc»lmm, pro-rym yria uiayaowpjro. witjo koniecznym, danym wraz z istnieiiijm umy-

l; samoiciedza z&3 cho si rozwija na tle wiadomoci i bez niej wcale istnie nie mo-

je, stanowi jednak wytwór knltniy umysowej, rozwijajcej w wiadomoci now zdoU

iie zwrotnego, refleksyjnego ujcia swojej treci i oddziaywania na ni; ~ zdolno,

któns!) unys sam praes si, w stanie prs^yrodzonym nie posiada. Ta zdolno, wywizu-
jca si stopniowo ze wiadomoci, wn'>d pewnych podmiotowyr h i pr/cdmiotowyi h wa-

runków, wytwarza wanie ostatecznie objaw Mattunricdzy, tdcy ródem wszelkiej umy-
sowej snmodzidnoci, w '^ri^om pojriu tcf^o -Inwa. Zt\d wynika, e cao ycie uniy-

.4owtt zarówno j«»jedynczych osobuikiAw jak i nnrodw. wszystkie eb nmicia, nivli

i dnoci pr/,<^i-tHw iuj:^ n»ny charakter stosownie ilo icgu: czy w nidi d/,ia!a pro^ta

iwiwhmo^ tewarzysz^ea tylko z wiyk.-^zii Iul> mniejsz jasnoci bezpo>rednini czynno-

kiom umysu, czy te samowicdza^ kierujca samodzielnie temi czynnociami ua podsta-

wie roitaropnego zrównowaieoia uczu, krytycznego urobienia pogldów na wiat i ycie,

ons sumiennej dnoci do spenienia zada yctowych. A na tern wanie, jak to wi-

dzielimy, polega rónica midzy naturaln i metodyczn dziidalnoci umysu.

Do tego rozrónienia zblia si^; pod pewnym wzgldem Ch. Wolff, który w swych

dzielaGh: Fyduiiogui empirica 1732, i J'ydtaU)ffia ratumalis li^U, przeciwstawia ^obie

dwa róne zikre^y ilziaalno^ci umysowej, v'szy i wyszy (pars interior et superior).

Ale podzia ten ma charakter, c tak powiem, organizacyjny, wic zaznacza czynnoci

ttae umysu, wynikajce z jclto oi:oliiL'o ustroju. I tak, do ni-^zcj sfery wadz, po-

znawczych zali«:za Wolff zmysy, wyobrani i pami; do wyszej za uwag, retleksy

i rozum (mtellectus). Podolmie zalicza w zakresie wadzy podania (appotitas) do ni-

Bej sfery róne popdy zmysowe, do wyizej za wol (zob. t^^ co do Wollfa wyej
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str. 11 i mst). KasK pod«ri dotjc^r n&tomiast stopnioweg^o roswoju, doekoii»l«iik fli^

wa^ysUdeh ^yeh c^ynnodei, a wi^ ma dunakter geaetyc&iy i histotTcray, w ogóle

wojowy, ewolucyjny. Ta naley te w^^pomnie o pouczajcem i-ozninienia nahnie^p^

i re/cksy^neffo poznania ntusj pnea Wuin>TA na str. &2 i naat jego SjfsUmaiu fSianfU

(aob. wyoj str. 18).

.lako uzupenie if tydi p<yeh(»lo:ii7.nyc'h zasad podziaa, godne s nw.i<:'i p(xizial\

dzifjiiw ludzkoci na róno ''poki ziusiiduitao, jak np. przyjty przez St. Siuona epttki

(/tyauiczne i krt/lyczncy Covi>iSA na m*nmotlne i refleksyjne (»pontanes et reflectivo*i|.

podobnie ogólnie przyjto odrónienio czasów pierwotnych^ przeditiaiorycsnytk w rozwo-

ju narodów, od himtior^eenych, a narodów hmrbanyiSfUh od eyys^UtowanyA^ lub indU-

tfDryemycft i Awfofyen^fch. Roubsbau wprowadai równio powaaodme dai nnróiniMue

stann natury i stanu htS^twry^ ale ideallaowa pierwszy. Ze wagl^n na te liistoiTOae

punkty widzenia zol). S. Smolikowskieoo: Przegld nowszych tmiowm na polu baa
hittorywu^iatnych^ w jego 8tudyaeh krytycsnych 1888, atr. 88 i nast.

n. Filozofia i twórczo.

Ogóliia cliarakterysiyka twórczoci

Jednam z najdoniolejszych faktów rozwoju lunys le-

wego czowieka jest niezadowolenie z rzeczywistoci, z da-

nych realnych warunków bytu. Czowiek nie zadawala
si tern, co jest, lecz wytwarza sobie wyobraenia o tern,

co. wedug" niego, by pomnno i moe, coby przy odpowie-

dmem urzeczywistnieniu bardziej zaspakajao jego ró-

norodne potrzeby, pragnienia i dnoci, anieli to, co

jest. Takie wyobraenie o tern, co by powinno, co przy

swem ui'zeczywistnieniu odpowiadaoby bardziej podmioto-

wym wymogom czowieka, anieli dana przedmiotowa rze-

czywisto, nazywa si ideoiem.

Z tego si okazuje, e wszelka wiadoma dziaaln
mnyslu ludzkiego, dc do urzeczywittnienia tego,

jeszcze nie istnieje i co przez swoje urzeczywistnienie ma
czowieka bardziei zadowoli, anieli dana rzeczywis

wynika z poprzedniego istnienia w umyle ludzkim pe
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wnych ideaów. O ile wiadoma siebie samodzielno przyj-

muje udzia w dziejach tak pojedynczego czowieka, jak
i caej ludzkoci) o tyle dzieje te, w istocie swojej nie s
niczeiii ijmeni, Jono rozwojom ideaów ludzkich, objawem
ich stopniowego urzeczywistnienia w yciu.

Urobienie ideaów, jako wydanie i uksztatowanie no-

wej treci zapomoc wyobrani, fantazji, nazywa si twór-

czocia. w od(')nienin zarówno od c zynnoci poznawczej mny-
siu, dcej do przejcia si tern, co jest, jak i od czynno-

ci praktycznej, yciowej, majcej na celu przystosowanie

ides^ów do rzeczywistoci i ich wcielenie wród danych
wai-unków bytu 7).

Poniewa czowiek przy pomocy ideaów pragnie za-

spokoi rzecssywiste, realne potrzeby swego dobrobytu i po-

niewa nadto urzeczywistnienie ideaów dokonane by
moe jedynie na podstawio realnych warunków ycia;

przeto mowy by nie moe o zupenem oderwaniu idea-

ów od gruntu realnego, od tego, co czowiek zmuszony
jest uzna za przedmiotow rzeczywisto. Przeciwnie,

idea rozwija si zawsze i wszdzie na tle danycli Rtosnn-

ków yciowych i jest w istocie tylko przeksztaceniem rze-

czywistoci w myli wedug wymaga uczucia, wic wyo-

braeniem przyszej rzeczywistoci, zdolnej czowieka bar-

dziej zadowoli^ anieli teraniejszo.
Wskutek tego idea nie zadawala czowieka, jako

idea^ t. j. jako wyobraenie doskonaoci, wytworzone przez

iimys i istniejce w nim tylko, lecz wywouje zadowole-

nie jedynie w cisym zwizku z bytem realnym czowie-

ka, jedynie jako czynnik umysowy, powodujcy raecjsywiste

przeksztacenie danych warunków ycia wedug wymaga
lunysn: wic jedynie jako wyobraenie podanej i daj-

ctj si osign przyszoci, majcej zasjiokoi obecne po-

trzeby i pragnienia. Dla tego te nie tylko rozum kry-

tycznych mylicieli, lecz i zdrowy rozsdek wszystkich lu-

dzi potpia ideay, niedajce si urzeczywistni, odmawia
im nawet miana ideaów, nazywajc je utopiami, wytwo-
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raini samowolnej lantazyi, pozbawionemi wszelkiej lacyi

bytu.

Powysze uwagi przekonywaj nas, e zadowolenie*

wywoywane przez ideay, polega bezporednio na u^cze-

kiwanej reaLiisacyi ich treci, na ici spodziewanem urzecMywisinie'

tim. Bez tego czynnika realnego, idea staje si mrzonk,
niezdoln zaj powanego umysu. Najfantystycssniejsze

pody twórczej wyobrani czowieka maj charakter ro-

zumny, racyonalny, maj seiiH, tylko wtedy, gdy za icli

porednictwem wyraa si tre idealna, uznawana za da-

jc si zrealizowa, za moliw do urzeczywistnienia

wród danych warunków.

"Waciwem polem dla objawu twórczoci ludzkiej

i urobienia ideaów jest poetya, Miuka^ czyli w ogóle artyzw.

Wynika on z dziaania pewnych zasadniczych ideaów
umysu ludzkiego i z dnoci do pogldowego udowodnie-

nia, e ideay te wród danych warunków ludzkiego bytu

urzeczywistnione by powinny i urzeczywistni si daj.

Sztuka jest w istocie swojej pogldowem wykazaniem mo-

noci urzeczywistnienia ideaów. Wyprzedza ona przez

to ich praktyczne mzeczywistnienie w samem yciu.

Poniewa ycie praktyczne realizuje ostatecznie idea-

y przez ])rzystosowanie ich treci do rzeczywistoci i przez

moliwe pizuksztacuiiie danych warunków bytu stosowTiie

do tej treci
;
przeto atwo si wydawa moe, e gównym

cennikiem twórczym w czowieku jest jego praktyczna

dziaalno i osobista energia, bdca jej dusz. Na do-

\v()d. e tak jest, ludzie prakt^-cziii, i^racujcy nad rozwo-

jem dobrobytu ludzkoci, z dum podnosz swe dziea, wi-

dzialne i dotykalne wytwory energii osobistej, jako wiade-
ctwa owej pracy „produkcyjnej", która, pozostajc w za-

kresie realnego bytu, wytwarza postp prawdziwy na

wszystkich polach ycia ludzkiego. Temu praktycznemu

realizmowi przeciwstawiaj zazwyczaj z pogard idea^m

poetów, filozofów, uczonych, marzycieli, yjcych prze-

wanie yciem ducha, zajmujcych ^i^ rzeczaim, pozba-
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wionemi praktycznej doniosoci, nie dajcemi si spoy-
tkowa wród danych warunków ycia.

Zaznaczone powyej i(')da ideaów ludzkich i ich

stosunek do ycia pzaktycznego wykazuj, o ile s uzasa-

dnione owe pochway praktycznego realizmu i owo lekce-

waenie idealizmu. atwo bowiem spostrzedz, e ycie
praktyczne, bez przewodnich ideaów, przedstawiao hy

chaos osobniczych dnoci i czynów, pozbawionyci pra-

wdziwej doniosoci tak dla osobnika, jak ogóu. Tylko

ideay cz szczegóowe czyny pojedynczego czowieka
w szereg logiczny i moralny, zdolny zadowoli gbsze
potrzeby jego umysu i serca. Tylko ideay jednocz lu-

dzi ze sob w jeden racyonalnie dziaajcy ustrój spoe-

czny. Tylko one przywiecaj ludzkoci na drodze dzie<*

jów jako jasno pojmowane cele postpu. Takie za ideay

ogólne^ humanitarne, dziejowe, nie s dzieem praktyków,

mylcych jedynie o zaspokojeniu bezporednio narzucaj-

cych si potrzeb yciowych. Przeciwnie, s one wynikiem
gbokiego poczucia ogólnej natury ludzkiej, przejcia si
pragnieniami, potrzebami i dnociami, wypywajcemi
z jej istoty, a nie dajcemi si zaspokoi uudami ycia
zmysowego. S one W3niikiem rozwanego zastanowie-

nia si czowieka nad samym sob i swojem przeznacze-

niem, nad wiatem i Bogiem i i( h stosunkiem do czo-

wieka. Ta wewntrzna praca ducha, nie za praca pra-

ktyczna, najsumienniejsza nawet, uwzgldniajc a jedynie

bezporednie potrzeby czowieka, wytwarza ideay, wyno-

szce si ponad dany szczupy zakres rzeczywistoci, ma-
jce cliarakter ogólny, wic i oddziaywajce na ogó.
W urobieniu i uksztatowaniu takich to ideaów obja-

wia si te prawdziwa twórczo umysu ludzkiego. Na
nich wzoruje si dopiero dziaalno yciowa. Ich treci

nowej, sigajcej daleko w przyszo, zawdziczamy wy-
chwalane dziea realistów, praktyków, którzy sami jako

reahci, praktycy, nic nowego nie tworz, lecz wprowa-
dzaj tylko w ycie pomysy idealistów, uizeczywistnia-
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j tylko to, co tamci odczuli, pomyleli i w si^osób ogól-

nie dostpny wyrazili. Rcalióci» praktycy s jedynie pr»er

twórcami rzeczywistoci. Nie ma powodu ich lekceway;
przeciwnie, naley im si cze, gdy zadania swoje spe-

niaj sumiennie i umiejtnie. Ale prawdziwymi twórcami

nowych, dziejowych czynników w rozwoju ludzkoci s
i byli zawsze id&iHicL Oni to toruj dziejom nowe drogi,

wytrwarzaj nowe cele dziaalnoci yciowej i, niby budo-

wniczowie przyszoci, krel plany jej bud(Avy, wykony-

wane nastpnie w yciu przez praktyk ('» w, realistów.

Na podstawie takiej ogólnej charakterystyki twórczo-

ci nie trudno nam bdzie bliej okreli stosunek do niej

filozofii.

1. Hanka o Ideach, jako zasada nauki o ideataeh.

Nazwa ideau pochodzi od wyrazu greckiego i^ia, tlSo, i oznacza

dosownie wyobraenie rzeczy, zgodne sn jej ide. Wyrazowi za idm
nadawano od dawna znaczenie gbszego i peniejszego poj^ia rzecajt

w odrónieniu od jej prostego, zwykego poj^ia. Bliszy zatem po-

gld na rozwój idei^ów, i w ogóle na twórczo umysu ludzkiego,

czy si bezporednio z pogldem na idee w ogóle. Wskutek tego

musimy tu zdaó sobie spraw, cho w ogóhiych rysach, z treci

i doniosoci nauki o ideach.

Wedug filozofii Platona, ojca ideologii, po za otaczajcym nas

bytem zmysiowym, istnieje byt tranHccTuieutaliiy, zawierajcy w sobie

pierwowzory, prototypy (rap5t§etY|iata) wszelkich przedmiotów zmysr-

wyeh. W ten sj^osób. kady przedmiot istnic^je wedug Platona

w dwóeli i'ónycli fbrmaeh : raz w formie zmysowej, jako szczegóo-

wy, realny i niedoskonay przedmiot, a drugi raz w formie idealnej,

jako doskonay, boski pierwowzór szczegóowego przedmiotu. Takie

boskie pierwowzoiy przedmiotów zmysowych Platon nazy^va wanie
idamu Z tego stanowiska mówi on o ideach najrozUczniejszych obja*

wów przyrody i dziaalnoci ludzkiej, np. o ideach stou, ognia, wodj)

czowieka, czworokta, wielkoci, jednoci, iloci; o ideach zdrowia*

wiedzy, pikna, roztropnoci, sprawiedliwoci i o najwyszej id^ do-

bra, któr utosamia z bóstwem.

W angielskiej, a w czd i firancuskiej filozofii 17-go i 18-go wieku

(LocKE, HuMK, CuNDiLLAC ctc.) wyraz idea ma ogólnikowe znaczenie
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i^y^ wic obejmuje zarówno toyolrai€nia, pojcia^ jak i id§€ w ci-

sfem znaczenin. Specjalnej tedy teoryi idej w przedwstawlemu do
wyobrae i poj u tych mylicieli nie napotykamy.

W nowszej iilozotii pogldy ua idee podlegay zmianom zasadni-

czym, jr^ównif wkut. k i( h rozbioru krytycznego przez K.\ma.
AS iwej Kri/ti/ce czystpo rozumu mówi Kant: „Platon bardzo

traftiie zauway, e nasza zdolno poznawcza nie zadawala si sa-

mem zestawianiem zjawisk za pomoc icli syntetycznego zjednoczenia,

aby urobi z nich dowiadczenie, lecz ie rozum nasz sposobem natu-

ralnym wznosi si do takiego poznania, które przewysza wszystko,

czego nam dowiadczenie dostarcasyó moe.^ To wysze, nadempiryczne

poznanie opiera si, wedug Kanta, na idMch, Ide, czyli czyste (nie-

zalene od dowiadczenia) pojcie rozumu, okrela Kant jako .pojcie,

obejmujce wszystkie warunki czego warunkowego^. Poniewa za
wszystkie warunki razem wzite (Totalitftt der Bedingimgen) nie s
ju zalene od innych waninków i nadto jednocz w sobie rzecz wa-
runkowa rlas Bedingtei; przeto ide nazwa mona „pojciem bezwa-

nmknwem i bezwzgldnem), bdcem zanad syntezy czego wanmko-
wtgo." W tern znaczeniu idea jest „konieczne j)ojcie rozumu, nie-

majoe odpowiedniego przedmiotu w naszem poznaniu zniyslowem,"

lecz rozwaajce wszidkie poznanie empiryczne ze stauowiiika «zupei«

noci jego warunków''. Tej „zupenoci warunków** poznania empiry-

eznego, tego syntetycznego zjednoczenia zjawisk, obejmuja/c^go wszyst-

kie ich warunki, nie jestemy zdolni, w^ug Kanta, sobie wyobrazi
i dla tego jest ono „zadaniem nierozwizalnem,** jest „niczem wicej,

jeno ideJ^ „Jeeli zatem, dodaje Kant, mówi o idei, to ze stanowi-

ska przedmiotu dowodz za wUU^ lecz ze stanowiska podmiotu za ma-
to, gdy idea, jako pojcie maceimalnej adn miar nie moe by od-

tworzon m concreto.^ Wyraa ona jedynie „dno i przyblienie"

rozumu do pojcia przedini<.Lu. „Zastosowanie jej zawsze jest ogra-

niczonem i niewystarczajcem, lecz zakres tego zastosowania nie moe
by okrelonym, a wskutok tego poznanie ( lupiryezne znajduje si
zawsze pod wpiywem pojcia bezwarunkowej zu|)eno.sei.**

Te okrelenia transcendentalne idei znajduj swe blisze wyja-

nienie w trzech zasadniczych ideach czystego roziunu, uznanych przez

Kanta, jako to: doata^ iwiat i Bóg, Pierwsza z tych idej obejmuje,

wedug niego, .bezwarunkow jedno podmiotu mylcego" ; druga

—

.bezwarunkow jedno szeregu warunków zjawiska"; trzecia za,

•bezwarunkow jedno warunków wszelkich w ogóle przedmiotów

mylenia.* „Podmiot mylcy, mówi Kant, jest przedmiotem ptyeko^

logvi; suma wszystkich zjawisk (wiat) jest przedmiotem nauH o iwU'

m ikoemologia), a pierwotny warunek monoci wszystkiego, pomy-
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leó si^ dajcego (istota wszelkich istot) jest przedmiotem Uolo0wi

A zatem, czysty rozum podaje ide transcendentalnej nauki o dussy

(psychologia rationalis), transcendentalnej nauki o wiecie (cosmologia

rationaHs) i nareszcie transcendentalnej nauki o Boga (theolog^ trans*

soendentalis).^

Wyczerpujcy rozbiór nauki Kanta o ideach rozumu czystego

nie moiB by obecnie naszem zadaniem. W celu atoli bliszego wy-

janienia przedmiotu, który nas tu zajmuje, musimy do niej doda kil-

ka uwag krytycznych.

Przedewszystkiem, nic trudno spostrzedz. (' niw. w ukrcsk-niu

Kanta, wisz, e tak ])uwieni, mn^tzy niebom a ziemi, ])Ozbawioiie

staej podstawy poznawczej. Kant nie przyznaje im wprost nadzray-

sowego bytu, jak to ( z\niil Platon; ale pomimo to on ich nie wypro-

wadza z danych dowiadczenia, ani wewntrznego, umysowego, ani

zewntrznego, zmysowego. Tymczasem, idee, jako powszechne obja-

wy, fakta ycia mnyslowego czowieka, musz mie koniecznie z je-

dnej strony realn, przedmiotow zasad w naturze i organizacyi umy-
su, a z drugiej musz by uznane za wyniki czynnoci umysowej,

wywoane przez dowiadczenie. Wszelki, bezwzgldnie, wytwór umy-
su, z istoty swojej, jest objawem wspódziaania tych dwóch cisynni*

ków (§ 4,3 \ Pomimo jasnego pojcia doniosoci dowiadczenia w po-

znaniu. Kant, w swej nanee o transcendentalnych itleacli rozerwa
sztucznie zaznaczone czynniki i wzi pod uwag wycznie pierwszy

z nieb. W skutek t4'go, })rzy caym jego gbokomyhivm kr\^ycy-

zniie. pozostao l)ez odpowiedzi jedno ze zasadniczych jnta teoryi

poznania, a mianowicie pytanie: czy za^sady ogólne, pojcia, a wi^
i ide, obejmujce pewne szeregi zjawisk szczegóowych, maj znacze-

nie przedmiotowe, czy te s tylko wytworami podmiotowemi, nie od-

powiadajcymi rzeczywistoci ?

W ten sposób i po Kancie kwesty t rozstrzygano z dwóch
rónych punktów widzenia. Fichtb, Schblino, Heob i w ogóle

wszyscy zwolennicy jednostronnego idealizmu, przyjmujc za podstaw
nie dowiadczenie, lecz wycznie czyimoci logiczne umysu, dowodzi-
li, e czynniki ogólne idei maj byt rzeczywisty, istotny, bezwzgl-
dny (absolutny): w szczegóowych za zjawiskach widzieli jedynie

zmienne i przemijajce objawy tych czynników ogólnych, pozbawione
istotnego bytu i znaczenia. Przedstawiciele, natomiast, realistycznych

kierunków, przypisujc szczeiriditwyni dunym dowiadczenia bez po-
równania wii^ksz donioslusi u sj)rawa( li poznawezyeli, anieli uogól-

nieniom logicznym, widzieli przedmiotow rzeczywisto jedynie
w szczegóowych zjawiskach, dziaajcych na zmyeiy (sonsus, sensua-

lum)y idee za, jako pojcia ogólne, uznawali za wyniki podmiotowi^
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czynnoci timysu, nie odpowiadajce rzeczywistoci. Poniewa za
zmystowemi znakami uogólnie mylowych s sowa, [)rzeto z tego

stanowiska utosamiono sowa, wyrazy, z samemi pojciami Ofrólncmi,

z ideami, i przyznawano im jedynie znaczenie wyrazów zbioro\^'ycli.

Taki pogld na ider* bierze swój pcuzatek w wiekach rednich, w na-

\w tak zwanego nominalizmu (od nomen = wyraz, stówo , wcliodzi

na5t^{>me w skad teoryj psychologicznych Lokka i Hlmk a i znajdii-

j« w nowszych czasach licznych obroców w indukcyjnycli logikach

aogieLskich» poczwszy od J. iSt. Mila, i w przedstawicielach empi-

lycznych i realistycznych kierunków we Francyi i Niemczech, po-

czwszy od COHTS^A.

Jn wyej, przy objanieniu poj^ó góu^ nezegóu iprawa (§ 6,2),

zaznaczylimy fakt, nie dajcy si^ zaprzeczy, a bdcy zarazem ko-

meczn podstaw wszelkich bada empirycznych, e zjawiska szcze-

góowe przedstawiaj pewn jednostajnoó i typowoó i e, czc si
ze fiob, wytwarzaj caoci, ogóy, ustroje, obejmujce coraz szersze

^'%\ istnienia. W takiej typowo.ci zjawisk i w ich syntetycznych

zjednoczeniach dany nam jest, jakemy to tame widzieli i.str. 122

i hast.i, enipii\'czny materya do okrelenia praw H\yiata zjawiskowe-

go. Z tego jednak wynika zarazem, e pojfcia ogólne, o ile si^ opie-

raj na faktycznej jt rlunstajnoci i ty])Owoci zjawisk i na ich realnych

"Syntezach, nie maj wycznie znaczenia podmiotowego, lecz swoj
tomi syntetyczn odpowiadaj realnym zjednoczeniom zjawisk w by*

de przedmiotowym, i nadto, przy dziaaniu pewnych waronków, mo-

g| i co do swej treci zgadza si z treci owych syntetycznych wy-
tworów wiata przedmiotowego.

Rozwamy bowiem rzecz t nieco bliej ze stanowiska konkre-

tnego. Jeeli wyobraenie zmysowe o daiiym przedmiocie (np. o mo-
im znajomym Piotrze, o jego domie, koniu i t. p. i jest synti^z wra-

ieA zmysowych. o<lpowiadajc realnej syntezie owych rzeczywi8t3'ch

czynników, ktcne wchodz w skad tego ])rzedmiotu i wywouj we
mnie odpowicfhiit- wrai iiia; — jeeli, nast^ljnic dziki tej zgodnoci,

ujJiiijemy iirzedniiotowe znaczeni*' iiasz\'ch [u awidowych wyobrae
o rzeczach i nazywamy te wyobraenia prawdziwcmi : — to na jaki<'j

zasadzie mona zaprzeczy, e tre naszych pojtj ogólnych, zaczer-

piuia z jednorodnej treci szczegóowych zjawisk i ich realnych zjeduO'

cze, nie odtwarza w formie umysowej wanie tcr^o realnego zjedno-

ozeuia czyli syntezy, i e wskutek tego nie doprowadza nas do ich praw-

(iziwego poznania i zrozumienia? Konsekwencya domaga si w tym
wzgldzie, w kadym razie, abymy: albo stanwszy na stanowisku

sttbjektywizmn, wraz z zaprzeczeniem przedmiotowego znaczenia po-

li- ogóbiych, zaprzeczali i znaczenie przedmiotowe naszych kon-
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kretnych \\ ^-obraeili o rzeczach; — albo te, imiajc przedmioUiw%

donioso tych ostatnich, rozcigali to. uznanie i do poj o>^ ;luyoL

Do takiego iiznania przedmiotowej doniosoci poj ogólnych

(Jo[)rowailza nas wreszcie i ta okoliczno, e ten sam probierz, który

nas przekonywa o prawdzie lul) ulndiioci naszych wjobraeii, a mia-

nowicie zgodno i wzajemna werytikacya empirycznych danych i czyn-

noci iogirznych f§ 4.3 \ znajdnjo swe zantosow anie i do poj ogól-

nych. I na tern polu i)rzy pomocy tego próbiei za odróniamy praw-

dziwe pojcia ogólne od uudnych i bdnych. wiadczy o tern mo-

noó zastosowania takiej wery^acyi zarówno do oderwanych mate-

matycznych rachunków na polu mechaniki, astronomii, jak i do zasad

etyki i filozofa historyi na polu ycia praktycznego i dziejów.

Z takiego za stanowiska, pojcie ogólne, jako wynik wszech-

stronnego badania szczeg^owych danych, nie przedstawia si ja ty\*

ko jako oderwane zczenie wspólnych wasnoci i cech pewnego sze-

regu przedmiotów lub zjamsk, jak sdzi nominalizm, — lecz staje

si umysowem skupieniem tych realnych przedmiotów, odpowiada-

jceni rzeczywistemu ich skupieniu. Nie uiy redy tu ju do czy-

nienia z sam<»mi tylko absirakeyjuenii uo</olnienii mi \)uvmyv\\ wa-
snoci, napotykanycli w szezegóach, lecz z lun^^sowi^ syntez tych

danych, zgodn z przedmiotow rzeczywistoci o tyle, o ile zgo-

dno taka w ogóle przez umys ludzki osignit- by moe.
Ezecz naturahia, e obok takich poj og()Inych, odpowiadaj-

cych rze( /'v^vistym syntetycznym formom bytu, istniej w umyle
ludzkim bardzo czsto uogólnienia mylowe, majce charakter czysto

abstrakcyjny, którym bytu przedmiotowego przyzna nie mona.
Ale ma to równie miejsce i na pohi wyobrae, które take nie

zawsze odpowiadaj rzeczywistoci, lecz czsto uznane byó muaz% jm
iluzye i halucyuacye, lub za wytwory samowolnej wyobrani, ]]ie<-

zgodne z rzeczywistoci.

Powyszy ])Ogld na stosunek wyt\VQi (')W umysowych w oguh

do j>rze(hni()to\vego bytu: mianowicie za na st(snnek wi/obrazen do

szcz( gólowyeli zja\vi.Nk i jirzedniiotów, a pojrr ogoLnyeh do czynników,

bdcyeh przyczyn reahu'go zjednoc^^enia i ustroju tych zjawisk

i przedmiotów, stanowi podstaw teoryi o zasadniczej x*ównowaia-
ci czyli paralelitmie praw logiczuej dziaalnoci umysu z prawami
jednostajnoci i typowoci zjawisk wiata, czyli w ogóle teoryi o

ralelizmie podnuotowych praw myli z przedmiotowemi prawami hy^
tu. Tylko ze stanowiska toj teoryi staje si moliwem krytycaaae

uzasadnienie istotnego poznania rzeczy, oraz wyjanienie faktów 'jo-

go stopniowego rozwoju. Fakta te w^^kazuj, e sprzecznoci po*
midzy myl ludzk a rzecz^-wistoci, bdce punktom wjji^m
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wszelkich bada naukowych, krytycznych, rozwizuj si coraz harmo-
nijniej dziki postpom wiedzy, wskutek stopniowego przystosowania

myli do danych dowiadczenia, oraz ich rozbioru ze stanowiska

myilL Myl odnajduje coraz bardziej swoj wasn tre logiczn
w danych dowiadczenia; a dane te x>otwierdzaj% coraz widoczniej

prawdziwo logicznych czynnoci myli. A ta zgodno wewntrzna,
ten gboki paralelizm midzy myl logiczn i danemi dowiadczenia,

wsparty cig wzajemn kontrol i weryfikaoy tych czynników po-

znania, zaszczepia w umys coraz wiksze zaufanie do swyc;h zdolno-

poznawczymi i staje si przyczyn zarówno coraz wikszego roz-

>/.t rzf iiii wiutlzy empirycznej, jak i coraz gbszego logicznego poj-
cia jij treci.

Pomimo, e zasadniczo równe znaczenie poznawcze ])oj ogól-

nych i wyobrae szczegóowych wynika w sposób oczywisty z da-

nych psychologii i krytycznej teoryi poznania, zwolennicy sensualizmu

oddaj zawsze jeszcze pierwszestwo wyobraeniom i ])owouj si
w tym wzgldzie gównie na ich bezporedni wyrazisto i pogldo-
wo. Tjnmczasem te wasnoci wyobrae zmysowych nie dowodz
bynajmniej ich wyszego znaczenia w poznaniu prawdy przedmioto-

wej. Przeciwnie, krytyka poznania wykazuje, e bezporednia wy-

razisto i pogldowo wyobrae zmysowych wynika jedynie z pod-

nuotowej natury naszych zmysów i sama przez si nie daje adnej
rkojmi przedmiotowej prawdy. Przi liuiiwaj o tern nie tylko liczne

zudzenia, którym zmysy podlegaj pomimo wszelkiej w \ l azistoci

1 pogldowusci ich wiadectwa, lecz nawet proste porównani* • wrae
"Azrokowycli i suchowych z lumkowemi tt^oryami fizyki o wietle

i dwiku. Okazuje si bowiem, e przedmiotowe przyczyny tych

wrae, — drgania etem i powietrza, — nic s wcale podobne do

ich podmiotowych skutków, e w rzeczywistoci, niezalenie od nasze^

go oka i ncha, nie ma wcale ani wiata i barw, ani dwików, które

wytwarzaj si i istniej jedynie w nas samych, jako stany pod-

miotowe.

Nasza bezporednia wiara w prawdziwo wiadectwa zmysów
dla wyrazistoci i pogldowoci tego wiadectwa nic znajduje tedy

naukowego potwierdzenia. A jeeli, pomimo to, wraenia zmysowe,

jak w ogóle dane dowiadczenia zewntrznego, s niezbdnym czyn-

rukiem poznania wiatki, i jeeli przy cah^j ich uudnoci, moemy si

Fiiemi posikowa w yciu i nauce bez obawy dojcia do bdnych
t^yników: ma to miejsce nie dziki wyrazistoci i pogldów- it i wia-

'lectwa zmysów, uudnego z luitiiry ^^NNojrj. Iim z dzit^ki krytycznemu

rozbiorowi tego wiadectwa i naukowenm okreleniu jego «;tosiinku do

wiata przedmiotowego. A to wszystko, jak w ogóle wszelka nauka
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i krvtyka, nie opiera si«^ bTiut jiinii(
j na saiuora tylko 'v\'iadectwie

zniy.slow, lecz i na dany i U wt wiiirziiego rlifwiadczenia, oraz na dzia-

tahinei logicznej nmyslu, nznajcej |>e"^m(» o>/t'>fne zasady ])rzewodiiie

przy rozl)ioi'ze i of-enie kadego szezegóiowegu wiadectwa zmysów.

Dla tego tci prawdy nankowe rozchodz sit^ tak czsto z prawdami

yciowenii zob. str. 1.")<S . a w kad^^n razie przekraczaj O widc

szt'zvi]dy zakres wyobrae zmysowych, (.'zyimoci logiczne umysu:

urabianie poj^ ogólnych, sdzenie, wuio.skowaiiie, a wic i wszelkie

teory<^ naukowe, wnikaj w istot zjawisk, o ile ta dostpn jest dla

nas, w ich zwizek wewntrzny i w ici prawa, podczas gdy bezpo-

rednie wyobraenia zmysowe daja^ w najlepszjTn razie tylko |>ewno

j)()j*><)ia o stronie zewntrzn<.'J przedmiotów i zjawisk, o skutkach ich

dziaania na nasz podmiotowo.
nodajiiiy tu jeszcze p«'n 'Inniosoci uwag(^, e zasadnicze po-

jcia og('jlnc naszego nmvslu wstw arzaj si(j nie na podtstawie wy-

obiMc zmyslowyt h. Uh /, przy pomiC> danych do.swiadi /.ciiia wrwii-

ti"zn('go. Dane tc nie |)rzyjmnj formy wynbrae zniysiuwych, a po-

mimo to narzucaj sit^ nam z beziiorediii oczywistoci, niedopu-

jszcznjc adnej wtpliwui i i T) do prawdy ich treci, podczas gdy

wiadectwo zmysów, jak to widzielimy wyej, budzi bardzo uzasa>

dnioue wtpliwoci. Dowiadczenie w«nvn^trzne wynika z przejcia

si podmiotu wasnenii swomi stanami, jako swemi stanami., - uic

lua tn tedy adnej przeeiwstawnoei. mogcej w czemkolwiek osabi
wiarogodno tego wiadectwa. Wyobraenia zmysowe, natomiast,

nie przedstawiaj si nam tylko jako nasze stuuN wewntrzne, ~ czem

s w istocie, — lecz odnosz si»^ zarazem do wiata zewntrznego

i umiuj otltworzy .j« go tre w naszym tmiyle; a pod tym wzgl-

(h'm wanie podlegaj na jrozlicznicjszyni zudzeniom i bez logicziuj

krytyki i kontroli za prawd uznane by nie mog. Ztd pochodzi,

- pojcia og<')lnc, oparte na dowiadczeniu u r\\ ntrzneni. s pewmei-

sze i oczywistsze. anieli wszelkie wyobraenia, wytworzone na pod-

stawie danyili dowirsflf/^cuia zewntrznego. Co wicej, te ostatnii'

tylko w zwia/ku z tamtemi staj si dla nas» zrozumiaemi naleycie

i nabieraj chara U teru prawdy niewtpliwej. (Zob* w tym wzgldzie

te § \.:\ szczególniej str. 84 i nast).

Tak lip. tylko dzit^ki dowiadczeniu wewntrznemu dochodzimy

do ]>ojeia ogólnegf> hi/tiu do odrónienia naszego wewntrznego, pod-

miotowt»go, ograiuezoiu*go bytu od bytu z<»wntrznego, przedmiotowe-

go, nieograniczonego; podobnie tylko w dowiadczeniu wewntTznem
maj ^\^oje ródo Ogólne pojt^cia: «7y. — wj*nikajoe z poczucia wa-
snej osobistej cTiergii; :u'ir:kif yr:n :fmt}weao, dostpnego dla nas

bezpoJVilni«» jedynie w uaszcui wa^ucm dzialaum; — dalej pojcia
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(g'>Iiie: Istoif, ^i^Uego hytu, w przeciwstawieniu do powtarzajcych sie
ci^^le na nowo zjauisk, ich wspólistnienm i naUpHwa, ich zwizku
^>^^tr'uu

1 t.
i>. Wszystkie te pojcia znajduj dla nas swój typowy

I>iti wowzór w stanach naszej wiadomoci, w danych wewntrznego
floswiadczoma. Naukowe zastosowanie tych poj domaga si ich roz-
bioru i oJ^r. Iema na podstawie tych wanie wewnt^trznyrli pierwo-
wzorów. Wskutek krytycznego uzasadnienia i wyjanienia, owo po-

w n*Weraj dla nas wikszej pewnoci od wszell u h uyu-
brae szczegóowych i su nam nadto za podstaw do naleytego
zroznmienia tych wyohrae i do oceny ich prawdzi^^(.s^i.

I tak, ze stanowiska kiytyrziuj teoryi i>uziiaHia kade szcze^V>-
towe wyobraenie zmy.siuwo ..loniu, drzewa i t. p., musia bym uzna
za wtpliwe i uudne, jrdylmu na pmistawie wewTi^trzuogo dowia-
dczema nie przekona si,. o praw.lzir o^ólne.jo pafcia bytu przedmio-
towego, t. j. o rzeczywistem istnieniu wiata zewntrznego, i gdybym
mi ti\] zasadzi.' nie wiedzia, e owe wyobraenia zmysowe wyraaj
[H w,^ tre^^e przedmiotow w formie podmiotowej. Albo gdy widz,
^v sposób jak najdokadniejszy dwa po sobie nastpujce zjawiska, np!
i^kr, rzucon do prochu i wybuch prochu: nastpstwo to, samo przez
M» pozostaoby dla mnie nie wyjanion zagadk, gdybym do niego
mo zastosowa o^ólnso pojcia zwizku i)rzyezynowego,

'

okrelajcego
bliej stoflunek pomidzy temi dwoma zjawiskami. Piauda, 'e 7o
pojcie ogóhie nie rozwizuje zrazu wszelkich w tym wzgldzie kwt--
*tyj; ale jeli na podstawie krytycznego rozbiuni doehodzt^ do ja.ii. go
pogldu na przyczynowo w ogóle, jako na |)rawo powszechne swia-
ta, natenczas odnajdujtj zasnd do Misz. -o wyjanienia stosunku po-
midzy zazna zoiiemi zjawiskami. Bez tego ]>ojcia ogólnego za nie
Siedziabym we^le jak si wzi do badania tego stosunku, z jakiej
^trony go rozpatrzy, (.zego w nim szuka i t. d. Czowiek nie wy.
ksztaeony mylowo lub zabobonny patrzy na takie nastpstwo zja-
^ibk z zupenie rónego stanowiska.

To aamo odjiosi si<^ do wszelkich w ogóle wyobrae szczegóo-
wych. One staj si dla nas zrozumiacmi i mog by i)rzodmiotem
gbszych docieka, doprowadzajcyc h do poznania ^awdy w dain in
Mlarefiie, — nie przez wasn swoj tre zmysow, leez jcrl^niie pi zy
pomocy ogólnych pojr naszego umysu, jako zasad, kierujcydi jr.go

czynnociami i nadajcych im charakter wewnc^trzncj spójni, logiczno-
5*ci i prawdy.

Pomidzy pojciami ogólnemi. w okreslonem |)Owyei zn;i. zeniii,
a ideami nie ma zasadniczej rónicy. Jedne i di'ugie s metyczne-
fai formami umysu, jcdiioczcemi w sobie szeregi zjawisk szczegóo-
Aych i przyjinujccnii charakter prawdy ^irzedmiotowej, gdy tre
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swoj stwierdzaj danemi dowifidczonia, wykaznjcemi odpowiednie

syntetyczne zjednoczenie objawów wiata przedmiotowego.

Jedynej róiiicy pomidzy ideami i pojciami, niemajcej jednak

znaczenia zasadniczego ze stanowiska teoryi poznania, dopatzsy

mona w ioJi róihiym stopniu uogólnienia, a wio w ich rónym ob-

wodzie logicznym, oraz w rónej doniosoci idi treci dla yciowyok

dnooi czowieka. Majc na uwadz t rónic, monaby naswA
idiami pojcia najogólniejsze nmysn, a wic najwysze i zarazem

najdoniolejsze w 'yciu ludzkiem. "W tern znaczeniu mówimy, w sa-

mej i*zeczy, zazwyczaj nie o j)ojciach, lecz o ideach, kienijcych d-
nociami ii-ejo lub owego znakomitego ma. wyraa j4( ych si w tym

lub owym utworze pimienniczym, artystycznym, w rozwoju dziejo-

wym tej lu1> o\vv} cpriki, wieku, narodu i t. p. Z tego punktu widze-

nia objania si te ttikt. o wielu in(')wi nii* o pojciacL, lecz o ideach

Boga, wiata, duszy, ludzkoci, wolnoci i t. p.

Takie poczenie pojcia idei z pojciem doniosoci jej treci

jej wartoid (Werti) ])rzeprowadzi wszechstronnie filozof Hebbakt,

Wedug jego nauki, idee nie maj zgoa adnego znaczenia teorety-

cznego, a zatem nie mog by zastosowane do naszych pogldów na

wiat przedmiotowy, do metafizyki. Znaczenie poznawcze przypisuje

on jedynie pojciom. Przeciwnie, tre idej dotyczy, wedug niego,

naszego podmiotowego pogldu na rzeczy i ich oceny ze stanowidai

estetyczneffo. Taka ocena za obejmuje, w jego duchu, nie tylko cssyn-

niki. nazyAvaue zazwyczaj estetycznenii, a wic ocent^ rzeczy z punktu

widzenia ich pit^kua, artyzmu, lecz zarazem i ich ocen moraln,

z piiiikiu widzenia idei dobra. Rysem znamiennym tak zwanej przez

lleiburta estetycznej oceny rzeczy jest. ])nczcnie naszych ])oj i s^a-

d(')W z uczuciem uznania, upodobania, pochway lub te wstrtu, nie-

upodobania, nagany (Beifall und Missfallen, Lob und Tadel). Wszel-

ka idea zawiera w sobie, wedug tc^go, zawsze pewne uznanie lub na-

gany dla danej treci. Pomiszanie tej estetycznej waciwoci id^
z teoretycznym, poznawczym charakterem pojó stanowi, wedug Her-
barta, gówn przyczyn bdów na polu filozofii. Dowodzi on, ^
myliciel, nadajcy 8W3nn ideom znaczenie teoretyczne, posnawcse,

podobny jest do przekupnego sdziego, który nadwyr cis pn-
wd dla swego subjektywnego uczucia, dla osobistego upodobania lub
wstrtu.

Za |)uiil;l wyjcia takiego pogldu na idee poshiyla niewtpli-

wie ta ukuliczno, i' ju Kant przypisywa ideom iirzewanie pra-
ktyczno, moralne znaczenie, zamiast znaczenia t(?oreycznego, po-
znawczego. Ze "^tanowifka teoretycznego, widzia Kant w ideach po-
wien rodzaj „toUzmatów", rónicycli si od zwyczajnych, nnHinift^w
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tylko tern, e s wytworami „nie osobników, lecz samego roziimii

cs^stego.^ Z wizów idej, jako sofizmatów roziimn, przekraczajcych

zakres dowiadczenia, wedug sów Kanta, i „najmdrszy wród ludzi

iadn miar wyzwoli si^ nie moe.** i,Fo dlugioh staraniach moe
si jedynie ostrzedz bl^ów, ale nie jest w stanie uwolni si zupel-

iiie od narzucajcej mu si cigle uudy.^ Przeciwnie, ze stanowiska

praktycznego, tyraie samym ideom Kant przypisuje znaczenie konie-

cznych wymagahiików, czyli postulatów (od posttdare ss wymaga, -
da) moralnoci,- które uzna naley w zakresie ycia prakt3xznego

w uni bezwzgldnoci j>rawa moralnego.

Takie poczenie ick
i

z czyriTiikami otctycznemi i moralncmi,

pozbawia je atoli naturalnorro i pierwotnego znaczenia, jako w\ytwo-

rów poznawczej czynnoci lunysu, jako poj ogólnych, jednoczcycii

w sobie szczegóowe szeregi i typy zjawisk, a wic nadaje im zupe-

nie no^'y, zasadniczo róny charakter, domagajcy si oznaczenia tego

rodzaju odrbnych wytworów i odpowiedni nazw charakterystyczn.

Tak nazw nie jest zbyt ogólnikowy termin idea, lecz termin ideay

z któiym oddawna tak w yciu praktycznem, jak i w filozofii czo-
no pojmie pewnej doskonaoci, odpowiadajcej w^nonogom podmioto-

wym, a wic osobistym czowieka* Owe idee, posiadajce pewn war*

ioiS wewntrzn dla czowieka, estetyczn i moraln, nie s ju wa-
ciwie ideami, lecz ideaami. Nad nimi tedy, w dalsszym przebiegu

naszych bada, bliej zastanowi si musimy.

1. Nauka W. Wundta o Ideael. Fnminin wrknTinncj powyej zasa-

dmczej tosamoci idej i poj og6iny(li. Wi ni>t i)r/ypi-n]*' im /.uiionio ri'tnn czynno
w celnym rozwoju poznania. W idmch widzi ou wytwory lo/unm l \'('rnuiit'f *. u/tijic-

niajce dane dowiadczenia z odr»*>negu nadempiryczne^'0 i syntotycznotro punktu widze-

nia i przeciwstawia im nawet pojcia hipotetyczne, urabiane przez rozs;i<lok (Vor>tajid),

a poBOetajce w ukteoA Aktów. Pogld ton rozw^a on we wspomnianym (str. 18)

SyUmaeie fhiofi^ str. 179 i nast., szczególniej w nodziale o poznania roznmowem

(TemnnftokenntDiw), zob. t&k str. 860 i nast

Owej potrzebie nzapetaumua danych dowiadczenia, zawdziczaj, wedag Wundta,

swe istnienie przedewszystkiem nastpigce trzy zasadnicze idee rozumu, a mianowic io

:

\\ idea kosmologiczna przijrory. jednoczca wszysitkie dane dowiadczenia zewn»;trzncgo,

2) idea psyrbologirzna duchu, jednoi zca wszy<?tkie dan<» dowirid^zpriir^ wowncti-znecro.

i 3) idoa ontologiczna. o Boy\i. jf^lnoezca zarazem dane prz(;iiiaiotuwt go i }odnuoto-

wego dowiadczenia, prayrody i ducha, jako dwie róne, lecz uzupeniajce .si nawzajem

Btnmy jednio w eobie, zasadniczego czynnika wszechbytu. Ideo te Wnndt nasgrwa

tiuscendentalnemi, poniewa, wedug jego zdania, ich tre przekracza nie tylko bozpo-

tredni zakres dowiadczenia, lecz zikres wszelkich poj rozsdkn, mtrzsjcego
te dane.

To rozrónicaiie Wundta idej rozumu od poj rozsdhu opiera Aq bezporednio,

bn dabaj kiytyld, na tianscendentalizmie Kanta, dowodzcego, jak to widzielimy wy*
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cj (str. 173 i nasr.), istnienia wytwo^iw umysowych, kióre treci swojej nie czerpi

ani z wewntrznego, ani ze zewn^tr/nego dowiadczenia. TjmczaaeDi, aa obrl>CDi da-

nych dowiadczenia i czynnoci nmyslowycli nad temi dnnemi, istnieje jiue ^Uco martwa

oiganizaya, e tak powiem, anatomiczny ustrój umysu, który moe by w pz^rblienh

poznany jedynie przez okrclonio ezystjch, beztreciowych form dziaalno- i uni v le w*
j

(np. wyobra<'nie, pojcie, sd, wniosek i t p. jako o<jr*'*ln> foimy mylenia, /a>1j. w ynA

Ptr. 140 i nast.). Ale fonu ty.-h nie uoemy nigdy uchwyci.- w cz}\<tyni ksztacie, t. j.

bez trrCri: _ tre.- za., wypeniajca tc formy, ys-hy te tro<r ifh^j. jc<t '/.x\\-7<- w^T^i-

kitiii ywcuu dziaania umysu, ktre (n tl/i;itanir -taimwi \vla.-,civ%\v pr/AHiaaot w.-.ztlkie-

go dn-w iadczenia. Dla tc^o te ow o ro/.r ./niruic idej rozumu od poj»; rozsdiiu osta

si nic moe wobec faktu, e wsz-lki«\ przyjmowane przoz Kanta i Wundta odrnie

idee loznmu, a w szczególnoci ideo: swiatat duszy i Coga, musz w t«n lub ów spoaób

aaczerpa sw tre z dowiadczenia, a jeeli maj mie dla umysu jakikolwiek doulo*

so poznawcz, natenczafi musz by uznano co nsgmnioj za pjcia hipoteyame, djce

si usprawiedliwi na podstawie zwii^n lop< znego ich treci z pewnemi danemi d<v

(wiadczenia, wewntrznego lub zcwntrznec^o. W przeciwnym razie, jjdy»y si okazao,

e idee te maj w samej rzeczy charakter liezwzirldnic nadempiryczny, t. j. e nie mo-

^>^ )y lo*,'icznie powiza** z danemi do>^\vifid<-/<*niB i w nif-zcni iiio wyja^iniaj tych da-

nyrh: natenczas naley je uzna z;t i)n/,liau ioiu! w ouitl'- w >zolkic^ro znaczenia pozna-

wt zeijo i zali<'zyr do oweL'() szeregu poj. mtnych, niewyranych, od którego sitj wy-

zwala, wedle monoci, umys przywyky do cisych, krytycznych i naukowych badin.

W jednym i drogim za wypadku, /'/cc, jako wy i wory dziaalnoci umysowej, nie od-

róniaj si^ zasadniczo od poj^.

Hozerwanie idej rozumu i pojij rozsdku, dajce si do pewnego stopnia uspia-

wiedliwi z punktu widzenia subjektywiziuu ICnntn. pozbawione jostu Wundta tom bar-

dziej zasady, e on owym idoom rozumu nie odm i\\ ia w gruncie r/pczy wanego znacze-

nia jioznawt z. go. Pr/.yztiaje on wyranie, /.o sMitcr^ zne (la/rio^, i ro/uinu znajduj po-

parcie w empirv< 75i\ eh stosunkarh wzajcintn^L^o na ^icKio oddziaywania zjawisk (enipin-

fi. he WochscI'( /.i('liung<Mi) i rozwijaj -i<
[

i iwi ilosso pod kierunkiem prawa logicznci:.^

wystarczajcej zasady. (\) AYi. cj. ^\ uudt przyznaje nawet, o traktowanie kwestyj,

wynikajcych z tych idej, samo przez >i nie przekracza granic posnania, lecz zaley od

ogólnych warunków i zasad mylenia i poznania (die Behandlung dieser Fragen &b6f^

scbreitet an sich nifiit die Grenzen d«>s Erkennent*.... die ganze Untersuchung mit ihnm

Htilfsmitteln wie Kesuitaten bloil)t den Bodingungon aller Krkeuntniss, den allgemeiueii

Dcnk- und Erkenntnisspriifipien untorworfen). Na .zem jednak opiera si w takini

ra^e 6w imH$centl> ufalinn id.j w przc iwstawieniu do s\ iit. tyi znych dnoci umy>ii

w zakresie najpro.-t^zy.h nauk 'mj>irvrz?i\ .b"'* ;''nica sprowadza si wycznie do st)»-

piiri 7i«'dnorz.'nia .-zyl uotr.dni.-nia enjiiiry<vj:y« li danych. Trudno atoli poj.-, z jaki»-£T"

powiidu zjedli. i.ziMiia wy>zi', .»gi 'Inicj^zc niaj^ l.;. c hardziej transcendenfailne, anieli ni-

sze, mniej oL-dne, ?koro jedne i drugie opieraj »i na ty. he samych ogólnych zasadach

poznania. (ZoU. te, eo poAvyej si powied^ao w kwesiyi pojcia ognhi i szczegóu § 6^1 V

W gruncie rzeczy, rónica, o kttirej mówi Wnndt, pomidzy empiiycznem pozna-

niem rozsdku, niajcem, wedug jego terminologii, na celu pqj (begreifen) zwiski

pomidzy zjawii>kami, a poznanietn tran#cendentalnem rozuiuu, usiujcem zgbi (ergriln-

Aen) te zwizki, sprtiwadza >i<: <lo ri.ni. y jiomidzy uaukaiui specyalnemi i fll^zofirmml

dotknit.j przez nas ju wy-.i (ij ),! ). W istocie, nauki speryalne ogiuniezaj si zje-

dno. /.enicm i uogólnieni, ni pewnych tylko n. .^ol ni-myi ! szeregów ziawi«<k : tilozotia, n,^-

toniia>t, ma na oku z-ednoc/.-nio w^.:-:; iki Ii /j twi k wiata, w og{dc w-zchliytu. Z te-

go jednak nie wynika, jakemy uini'- wykaz^ili, rouieu w zasadniczych sroiikach i pod-

situwach poznawczych nauk specyalnych i filozofii
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2. Literatura nauki o Ideach. Wymienieni powyej i§ Ri ) wyli-
cide wyoyli swoje i>ogl\dy na 'ulpf w na«-r',fpu);\ryr!i [•int arlj

-

?L.iTOx rozwin sw ideolocri g<h\Tiio w ilyalogach: FedruSf Paiimnideif i 2Ve-

UL Isadto nrilf /\ uwzglndni i Tffimusza om/, lizicziio^pulitn.

( u Jo giuwnych dzi* wsjMinini^nyr i prz»Ml>ra\vi( i( Ii idealizmu i realizmu na pulu

luuki o id*a<-li. zol), przerrlii literatury ua >Er. 10 i n:i-t.

8taisuaJii5ty-(jzna i nominalistyczna nauka o idcadL oparta na i>yrli(iloL'}iziiych to-

oiyacb OKKA, HTniK'A i innyi h, znalaza uajbardzity kon''<'kwontm) iHizwini<.*oi(» w trft-

Irtai^ie Kondtlaia O wraeniach emysimfffjeh (zoh. wyry ntr 12>, oraz w Lm/ic^ Milla.

w^ponuuanej wyej (str. 125), ks. I, O imionach, i w dziolo H. Talnk a De l intelfitfmre

18I0^ 9K3»gólnii>j Cz. U, ks. 4-ta: Poznanie rzccssy ogtilnj-ch. rnsokad polaki St. T«>-

MidZRWSKlEGO 1873. ^lajnowszy za wyr/crjinjH. y w.yKlad f ^ r-j noiiiiiuili/.tnii. ...iak.i

P<Hlstawy toorri poznania i ps^i^hologii/ podajo A. Stuhji w dziele: UmrUis einar T/" '*-

rie drr Xanien 1>^80.

Kant roztra^a kwi-sty o ideach )2f<iwnit: w traitscnnjri^iulm-j ibinhlfi/ic -\v<'j

Ktytyk' cii/sUyo rozumn. Zdanie j^iro o IMiironi*', iiir-tliij;i< (' s'\r du-^lnsynio

[lob. wyej str. 173), przytaozaiu tu w oryginale: ^Tiato limieikte si-lir uoii!. ii;i>s ua-

>ere Etketmtnkskraft eia wolt b»lieres IodUifniss fiiblo, ais hloss i*>^rlieinun^en n:ic1i

^tbetiseher Einheit za bnchstabiron, um sie aln 7'>fahrun^ Icsen zu kr»nnen, und dass

iuser(> YemiiDft oatfirll«:her Webe sWh za Erkeiuitntsscn anfschwingo, die rtd woitrT

gebai, ais dasB ugend ein Cegeontand, den ICrfabrimg- ^cl>en kann, jcnialH mit ifancn

congiuimi konne." — Znaczenie moralne idej wykazuje Kant w Kryfifce inakttfczuftfn

r0nimv. niwnie w dj/fUektj/cc.

?« x*^L''>''f<»we r()ZAvr i. ' i-' wylo/onei^o po<.'l;^'!u HnuitARTA /.oU. n j''L'o Alhfoiu iuf

prnkttsthe liolofiophic ISMN k-. 1-7 1 Werke, wyd. llaiTcii-rciiKi. T. \ lll: d;il<'j w jctro

^^-porimianym ju wyej (str. l.lt U.^/^/><V do fihtznfi}. str. 121 i n i-^r. nniz w Kin-t/hlnj>f"

<}l filozofii^ str. 44 i nast. l*ud uazwt^ eatclyki podci^^^a lierliart zaruwnu waciwy este-

tyk, jak i etyk^, któr okrela jako teory wtuki nutrahicj (Togr^^iKlkiiti-^t). fznauio

lub nagana, czce $a 2 ideami, wynikaj z bezporednich sdów smaku ((lesehmacki^ur-

thetle). Wród tych idej, Herbart nadaje najwi«;kszo znaczenie morohi/nty czyli etifcztufm^

opartym na i^dach smaku odno.nio do objawów wuH. Do idej etycznych zali' / 1 pi r

af«dniczych: wewntnoej wolnoci, do%ikonatoa«.*i, yozUwoci, prawa i nau^rody (odwetu)

c^li .sprawiedliwoci.

W n<^>vvs-/\-ch f^zasacl nauk'; '» \v(Mvnvtrv:n<;j irnrfnci {•]*•} ro/\vii;i </.< /A"^>'\n\i'j zii t-

;iy przyrodnik i til(t/,ot" Lotzk i widzi w niej iiirzi't; lfi(? iiziiprhiicuj-- w -/< lki- L'(> m •

'li i-

Ciicznego objabiiiciiia zjawi-k wiata. Zoli. «>/.>:zeg< dniej jei;o MikiuLusutus, "J-^ie wyd.

1872, ks. VTIJ, rozdz. 1 i ks. IX, rozd. 4 i ó.

Z tego stanowiska wspóczesny myliciel W. WiNnELBA>'0 we wspotunianyeh

(ser. 18) Brdudyaeh, str. 28 i nast., okrela filozoG jako krytyk konit'< znych i ]Kiwv/4'eh-

oie lumanych wartoci (kritiscfae Wissenschaft ron don nothwondigeu un<l a1l!rfMii('iniriN

dcn Werthcn). Za takie wartosH za ir/iKije j>nnr>!i;. Jnhrn i i''<;J:ia>, a \wiii,i_' ij.i''.

»by filozofia zaja si ioli rozldoreni, dowodzi, e w skad jej wchodz waciwie tylko

tizy nauki: lourik i. etyka i estetyka.

(lodny uwaL^i pogld historyczny na nauk o idr.irh ziiwit-nj pr;ica ( '.
1 1 1 :Y;'r;i; a,

Di( Lfhre von den Id^eu. Cz. 1. Zi>r ( i< h,i Jifc drr ft!t, ,tl'lii r ls74. Trói z tc^t

lirttkiiita fu kwestya poj o«rlnych i idej roztr/.sanu- liywa w il/ii kt.-h fyc/..\. ych

teorji poznania czyli lo^fiki i ps,\ < LioIogii. W zakrK,s!i? tyel> nauk rcjzwij.ii;! w r<'>uych

oddeniach wspomnian wyej (str. 176) teory imfaUUzmu midzy myl i bytem szcze-

gólniej: ScHKiBBMACHBB, Bbnbke, Trrndbknbcro, Fjchte mfodszy, 1'bici, FBrnNKB,

LonSf TiBBBOHZBir, Dbbeijt, WimoT, E. DChbino, Sigwart i wioln innych. Ich od-
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aoDjrch isaeH specjralnjch ju tu nio wymieiamj. Wspomoinor tjlko, e psycho-fizj-

czn podstawa tcgro paraleliznm wykazuje Wukdt w nowem wydaniu (1892) swych Wy-

kadów o dt(ftzf/ rzhwieka i zwierzt, str. 480 i na>r. Jest to za^adn. ktAr ju Lkih-

NITZ wygosi we \vspomnifn»>in (str. 11) dziele O ninysU ludzkim, gdy u\<>vr\ (wyd. Ja**

nota, T. I, 3Jj: ».La iiutuie des eioses et la natur de l esprit y ooncoureut."

U nas przedstawi! nauki; o pojciach ogólnych i ideach, w duchu gównie 1'latona,

pi-zy uwzgldnienia atoli nowszj -filoKofii, W. Dzibousztgsi, we mponmianj^ch (str. 37)

Boetn^tmiadi, Zob. sscsególniej str. 103 i nast Str. 122: .Pojde og61&e, istnij-

06 w mjli Boicg, nazywa si ide.*^ 125: «W8S7Btko to, o czem mj tnamj pojde,

ifltiaje jako id« a u umyle Bonu, a nasze pojcia nie s niczem imion ^Iko bardziej,

albo mniej niedokadnf^m odbiciem idej.**

•Szczegóowy wykad nauki o idi ai li Ti.atona obejmie Logika Pluiona W. Ij -

TOs,AW«KiKr,o. Dot«d wy*zy dwie pierwszo czci togo dziea: 1. O tradycyi tekstu

liatona 185)1: 11. fogU^di/ ,ta Ing, kr l'l,itn,>a 1892.

Ocon«; kryty<.'zn nauki o ideach nmmualizmu i sensnaUzmu znale mona: w mo-

jej pracy o wspomniaem dziele Taine*a w WkkUt )k 62—06 z r. 1873; nastpnie

w I. SKBOCBOWSKnoo o wiedzy, .str» lOB i nast, 132 i nast, oras w dzide A. Baci-

B0B8KISG0 o Logico MiUa, pnywiedziononi wyq (str. 125X T. 1, 114 i nast Zob.

równie, oo na str. 120 i nast powiedzielimy o «fenomenadi ogólnych* MianicuBeo
i SnuazKwsKiBoo.

2. Idealf twdrcso i 8ztaki«

wiadomo róuorodnycli polrzcl). cieles^nych i umysowych, przy-

rodzonych i nabytyrh, rozhiidza w czowieku dijjuo do ich rozwa-

nego i mnliwif ])fn'^() zasitokojcnia. W rozwoju tej dnoci pi*zyj-

muj udzia dwa zasadnicze czymuki, a mianowicie:

I) wyobraenie o danym realnym staniet uznanym za niezada-

walajcy;

2
1 wyobraenie o podanym stanie, uznanym za bardziej za-

dawalajcy.

Oba te wyobraenia cz si jak najcilej z pojciami ogólne-

mi, cssyli z ideami, które kady rozwinity umysowo czowiek wytwa-
rza o samym sobie, o zasadniczych czynnikach swego bytu indywidn-

abicgo, o swoich stosunkach do otoczenia, jak równie w ogóle o ce-

lach i przeznaczeniu ycia hidzkiego, o przyrodzie, spoeczestwie

i Bogu. Nnsze potrzeby i dnoci wyzwala j;i sii^ z pod wpywu bcz-

porodnich, naturalu\ ( h popt^dów, przyjmuji^ Lharakter wyszy, odpo-

wiadajcy stanowi kultury UMiylowcj izob. str. 155 i nast.\ a nadto

zaspokojenir ich dokonyAva sit^ &aiiiowiednie przy udzialr rozunniuj sa-

mo<izi"'hioci, jed>niie wtedy, gdy dan^ pooenie osobiste, nasz realny

stan w terainiejbzoci porówn\'wanj\ z owemi ideami, które si w na-

szym umyle stopniowo luobiy. Kady czowiek mylcy pragoift

by zupehue i w rzeczywistoci tern, czem by moe i powinien w«*
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^hii: idei. jak posiada o sam;yT[n sobie. Uczony ])rap:ni' hyc'' juawrlzi-

wym uczonym; kupiec — prawdziwym kupcem, rzemielnik — praw-

dziwym rzemielnikiem — stosownie do ogólnych poj^, jakie sobie

wytworzyli o celach i zadaniach swych zawodów. Do tego przycza-

j si naturalne szeregi wicej hib mniej jasnych i prawdziwych po-

j6, jakie kady z nich posiada co do warunków swego dobrobytu, co

do ogófaiego przeznaczenia yciowego czowieka i t. p., wskutek czego

kady obok swej pracy zawodowej ma na oku dnoci, wynikajce

z tych jego ogólnych poj^ó i czuje si mniej lub wicej zadowolonym
ze siebie i wiata stosownie do tego, czy si zblia lub oddala od urze-

czywistmcnia ogólnej treci, objtej zaznaczonemi ideami.

Z powyszego okazuje si. jiojc ia on;(')lne o naszych stosun-

kach osobistych i w o^ólc o \vic< ic, /,astu>o\vane do rzc( Z>'wistoci,

M-ywoiiij Nv nas rónorodne potrzeby, albo doprowadzaj^ nas co naj-

mniej do jasnej wiadomoci naszych potrzeb, lizeezywisto naszrrr,)

osobistego pooenia przedstawia si nam bezporednio zawsze jaUo

zbiór szczegóowych czynników, czsto na pozór zupenie przypadko-

wych, a zawsze ograniczonych warunkami danej przestrzeni i czasu,

wród którj^ch yjemy i dziaamy. Przeciwniot nasze idee, ])ojcia

ogólne obejmuj daleko wiksz ilo szczegóowych czynników istnie-

nia, bo nie tyUco napotykane bezporednio w danem miejscu i czasie,

lecz i czynniki, zaczerpane myl(| z przeszoci, jako te czynniki

przysze, uznane za dajce si urzeczywistnió wród ogólnych warun-

ków realnego bytu. Nadto na urobienie naszych pojó ogólnych

o nas wpywa caa nasza wiedza o wiecie, ludzkoci i Bo<xu i roz-

szerza przez to jeszcze bardziej ich zakres. W ten si>osób, nasze

idee. nawet najprawdziwsze, najbardziej uzasadnione, i nipirycznie i lo-

;^cznie, zawieraj w sobie zawsze, z natury swojej, tre rnzl<'i::lejsz

' bogatsz, anieli dostpny dla nas bezporednio w danej chwili

-z4:-zu|>ly zakres rzeczywistoci. Nie mona si tedy dziwi, e ten

bezporednio dany szczegóowy zakres rzeczywistoci nie zadawala

nigdy czowieka, porównywajoego t dan rzeczywisto ze swoj
ide o ogólnych czynnikach dostpnej dla niego rzeczywistoci. Idea,

pojcie ogólne zawiera w sobie zawsze tre, nieurzeczywistnion zu-

penie w danym szczegóowym wypadku, ale uznan za moliw do

urzecasywistnienia^ za lec w zakresie ogólnych warunków bytu.

Mody czowiek np., zaleny w danej chwili od skromnych wa-

runków swego bytu, ograniczony w swem dziaaniu, posiada, stosownie

io swego wykszta}( i'nia, ogólne pojcie o rozleglejszych stosimkach

yciowych i o szerszeni dziaaniu na spoeczestwo. Wic porówny-
A'aj%c swoje rzeczywiste pnlocim- z tenii ogólnemi pogldami na y-
cie i jego zadania, czuje, e szczegóowe dauc chwili obucucj me od-
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powiadaj ^ogo og<')lnej idei. Poniewa za tro tej idei daje si, we-

dug }L'^o ])rzf koii;iiii;i. iir/(M z\ w i^tlu, wic wytwarza si w nim d-

no w tym wanie ki< riinku. Stara si tedy o ziidan danych wa-

runków hvlii na lej)>z«\ l)ardziei zadawalajce.

Dotarlimy tu (io najgbszego i'otUa owego niezaprzerzon^^iio

faktu psychologicznego, wedug którego rzeczywisto w porównaniu

z ide wydaje si zaAvsze niezada\\ alajc, oraz faktu, e im szerszy

jest zakres treci idealnej umysu, tern mniej zadawalajc przedsta-

wia mu si dana bezporednio szczegóowa rzeczywisto.

Fakta te stanowi empiryczn podstaw wszelkiego pes^itmu,

t. j. nauki, dowodzcej, e wszystko na wiecie jest niedoskonaiem,

nierozomncm i zem, i e z tego stanu rzeczy wyjcia nic ma. Pond*

mo to fasz pesymizmu i w ogóle wszelkiego zaprzeczenia rozumu

w wiecie, jest oczywistym. Pesymizm naprzód uogólnia dany szcze-

góowy stan rzeczywistego bytu boz wszelkiej zasady, twierdzc, c
byt w ogóle, z istoty swej jest nieroznimiyni i zlyni. To za w kon-

sekwentnym rr-zwnjn iiiYsli ]m -zbawia samego pesymist, jakri objawii

ni<'rozniiim' j i zrj i^iutY, zarówno io^icziit^o jak i ctyczneg*) prawa

do Sidzenia o rzeczach. Prócz tego pcsyniizm zaprzecza oczywistemu

faktowi dziejowego przeksztacenia szczegóów, jednostkowycli In^ów,

wic i danych warunków szczegóowej rz^^czwistoci wedug treci

idei, czcej i równowacej, a wic i doskonalcej czynniki szcze-

góowe przy pomocy ich stopniowego rozwoju. Przez zaprzeczenie

tego faktu wyrzeka si pesymizm wszystkich tych czynników ycia
i postpu umysowego, które stanowi ródo kultury estetycznej, n*-

ukowej i morabiej ludzkoci, i nadto rozchodzi si z najbardziej nza-

sadnionemi prawdami umysu ludzkiego, wynikajoemi z praw i dxia*

alnoci jego uczucia, myli i enei gii osobistej.

Prawda, wyzna naley, e usunicie niczadawakijcego stann

i-zc zywistoci i jego przeksztacenie na stan zadawalajcy, nie jest

zuowu rzecz tak atw, dajc si uskutt i zni bez wszelkiego wysi-

ku, jak sobie to czsto wyobraaj lekkomylni optymyci. Wymaga
ono stopniow^ego nrzecz>'wistnienia nie istniejcych w danej rzeczyv^*i-

stoci czynników idei, t. j. \\ vmaga, o ile to dotyczy udziau czowieka
w tym rozwoju i udoskonaleniu rzeczywistoci. - energicznej d^a>
alnoci praktycznej, w jasno okrelonym kierunku. Kierunek ten za
zaley od drugiego wród zaznaczonych powyej czynników (str. 18^),

a mianowicie od wyobraenia stanu bardziej zadawalajcego, aniidl

dana rzeczywisto. Bdzie to take znowu stan szczegóowy,

chodzi nam o przyszo w pewnem, dostpnem dla nas uksztatow*-
niu, a tak pizyszo wyobrazi sobie moemy jedynie w konkre-
tnych, formach rzeczywistoci. ^Ue te konki*etne formy rzeczywistoci,
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k' szczpgódwe czymiiki naszego istnienia pofllcgaja zuiiaiiif, gfly so-

bie wyobraamy stan bardziej zadawalajcy od danego. Podana
przez nas i wyczekiwana rzeczywisto, bdca treci naszego wyo-
braema stanu zadawalajcego, przedstawia nam owe czjrDniki szcze-

góowe w odmiennem ustosunkowaniu. Stosunki przykre, niewaciwe,
mdzce niezadowolenie, ustpuj stosunkom przyjemnym, ze wszech
miar doskonalszym. To za nowe ustosimkowanie szczegóowych czyn-

mków dokonywa si znowu pod wpywem zaznaczonych powyej poj
ogóhiych. czyli idej. Stosownie do naszych ogóhiych pogldów na to,

co by moe i co by powinno, na nas samych i nasze otoczenie,

pizeksztacamy w myli dane stosunki rzeczywistoci i dochodzimy
w ten sposób do wyobrai nia o nowej, ró^v^lie konkretnej rzeczywisto-

i. ale odpowiadajcej bardziej tyin naszym pogldom ogólnynij wic
naszym idcom.

Uwagi powysze wyjaniaj bliej istottj ideiyht. Td«'n jest. w sa-

mej rzeczy, jak to ju zaznaczono (str. 1G8 , wyobraeniem o tem, co

by powinno, co przy swem urzeczywistnienia odpowiada bardziej

podmiotowym wymogom czowieka, anieli przedmiotowa rzeczywi-

sto. Ale wyobraenie to wytwarza si w umyU; wskutek nowego
konkretnego ustosunkowania czynników rzeczywistoci wedug pe-

wnych ogólnych pogldów na istot, przeznaczenie i cele ludzkiego

istnienia.

Idea. jako pojcie ogólne, ma za przedmiot poznanie zasadni-

c^ch casynników, istoty dimej rzeczywistoci. Ona uwzgldnia wsku-
tek tego wszystkie szczegóowe odmiany i formy rzeczywistoci, nie

tylko bezporednio dane, ale i wszystkie pomyle si(* dajc(\ wic
i wyczi-kiwaue. oraz poredniczce pomidzy danemi i wyczi^nIw aiu iiii.

[ 'hi tego tf*7. wanie tre idei nie wyt;zri']>uj(' iii^dy yt'</nr/ tylko

'xlmian rzeczy, jedn tylko jej form, wrud wirlu innych, równie

moliwych, [deai za, czc si bezporednio 7. potrzebami i dno-
-eiami danego jednostkowego osobnika, < /dowieka, ma za przedmiot

czynniki i stosunki tego osobnika, jako czstki szerszego ogóu, przyj-

muje zatem zawsze form szczegóowego wyobraenia, w przeciwie-

4wie^lo pojcia ogólnego. Ztd pochodzi, e idea przedstawia si ja-

ko zasadniczo podobny do juz znanej nam rzeczywistoci, a zatem do

naszych szczegóowych o niej wyobrae. Bónica midzy ideaem
a prostem wyobraeniem, zaczerpanem z danej bezporednio rzeczy-

wistoci, polega tylko na tem, e to ostatnie ma za przedmiot rzeczy-

wisto teraniejsz, idea za rzeczywisto podan i wyczekiwan
w przyszoci.

Ju z tego ok]-('slenia poczalku i<k'alu, jako nowego ustosunko-

wania w myli czynników rzeczywbjtoci, wynika, e twórczo wyo-
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brani, fantazyi nic wydaje adnych bezwzjGjldnie nowych czynni

mylowych rzcczyw^istori, lecz polega jpfl\'nif na i^ h now^in nkszr

towaniu wedhip: potrzt?b imiyshi. oyli, jak to si okazaio, wedug

j ogólnyrli, doprowadzajcych te potrzeby do naszej wiadomo-
ci. W skad najwif^kszych arcydzie ludzkiej twórczoci, wic i naj-*

waniolejszych ideaów, wchodz zawsze jedne i te same czyimiki

powszechnej rzeczywistoci, dostpnej dla nas jako wiat zewntrzny

i wewntrzny, zmysowy i umysowy. Twórczo umysu ódzkiego'

objawia si jedynie w rónom poczenia i zjednoczeniiif w rótee

syntezie niestwarzahiych, lecz bezporednio danyoh> sJd^owych czyn-

ników naszej idei rzeczywistoci.

Tak poji^ta twórczo umysu ludzkiego zgadza si w zupetnocL

z tern wszystkiem, co nas uczy dowiadczenie zewntrzne, nauka em-

piryczna o twórczoci w ogóle, jako czynniku wszechwiatowym.

I istota wszrchbyTu, wszi t hwadna, uiczem nieograniczona, oprócz wa-
sn sw treci, ni»' stwiirza nowych bezwzgldnie skadowych czyn-

nik<'iw l)vtu, nie wydiij<' ani nowych matt-ryauw. ani nowych sit rze-

czywistoci w ogóle, l<'cz przedstawia nam sw niewyczerpan ywr -

tno i potg jedynie w nowem ustosunkowaniu i zjednoczeniu owy*, ii

zasadniczych cz;^iiników"bytu, wchodzcych w skad jej wasnej treci.

Istota bytu. obejmujca ogó jego zasadniczych czynników, nie bya
i nic moie by stworzon, bo sama warunkuje wszelki byt i wszelkie

objawy jego, a zatem i wszelk twórcz<^ó. Ona jH, jak byl^ od

wieków, i bdzie na wieki, jak jeH. (Mjhymy na chwil tylko od

stpili od tej zasady i przypucili, e istota bytu kiedykolwiek by
lub bdzie nie tern, ozem jest, podkopaUbymy ftmdament, na którym
stoimy, odcilibymy od drzewa powszechnego ycia ów konar, n*

którym sami yjemy i wpadhbymy w otcha niehyit, z którego a-,

dne sztuki dyalektyki ju by wybawi nas nie mogy. wiadcz
o tern pritue, z liezmy.^iliKiei graniczce wysiki uowoczesnego niiiU*

zmu na fiolu tilozutii, szezegf dniej Ed. Hartmanna i jego zwolenników;

Zn szt, nie jost tu naszem zadaniem okrela bliej istot

wszechbytu. Tylko dla cisego okrelenia twórczoci musielimy^

zaznaczy niestwarzalnoó wszystkiego, co si czy z. istot bytu. có

ma charakter zasadniczy w naszr m pojciu rzeczywistoci. Wszystk<^

zatem, co stworzone, co nowe, co jest, a nie byo, nie ma bjrtu isto;

tnego, zasadniczego, lecz wynika tylko z nowej kombina(^ z nowegc
ustosunkowania istotnych czynników bytu. To nowe ustosonkowaiOil

jest zawsze tylko czem szczegóowem, pewn jednostkow i zmier^

form bytu, w porównaniu ze sta, niezmienn i ogóln jego

e tak jest i inaczej by nie moe, dowodz tego prawa logicme toS*

eamoaci i i>rawo empirt/tzne zachowania aii/. Prawa te uzupeniali
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si nawzajem i weryfikuj, stoaowiiii' do w3Tjiaga krytycznep^o spra-

wdziatui prawdy, polegajcego na zgodnoci logicznych i cmpiiycznych

czjiiUikt)W naszej wiedzy zob. wyej str. 84).

Poniewa zaznaezoua teoi-ya koinbinaeyi, ustosunkowania od-

wiecznych czynników bytu w kadej nowej jr^o formie, ptnlaa

mejediioki*otnie powód do zupenie bdnego pogldu tak na twór-

€ao6t w ogóle, jak i w azczególnoci na twórczo czowieka,

pneeto musimy teoiy uzupeni jeszcze kilkoma dodatkowemi

awagami.

Przedewszystkiem odróshuó musimy worex4 ustosunkowanie da-

nych czynników od ich mechanicznej, hezporedniej, mniej lub wicej

przypadkowej kombinacyi. Kombiuacy mechaniczn asczegóowych

csymiików napotykamy w kadym chaotycznym ich zbiorze, a wi^
w ich konglomeracie. Za przykad suy moe pierwsza le-

psza bezadna, nielorenina kupa kamieni. Twórczo za uwydatnia

si wtedy, gdy kombinacya stanowi ladj porzdek, w ogóle ustrój,

kt<')ryni ezyiuiiki szczegóowe przystosowane ? nawzajem do siebie

1 sj>elniaj w caoci odpowiedni funkey. Kombinacya taka jfst mo-

iiw jedynie wskutek dziaania myili^ idei, bo tylko myl zdoln jt st

obj mnóstwo odosobnionych szczegóów i wyznaczy kademu od-

powiednie miejsce w zjednoczonym ustroju caoci.

Ten czynnik myli, idei, mona te w sposób przekonywajcy

wykaza w kadej kombinacyi twórczej. Okazuje si bowiem, e
bezadny konglomerat równa si zawsze sumie swych skadowych
tisynników. Kupa stu kamieni równa si stu kamieniom i nic wicej.

Tymczasem, kombinacya twórcza zawiera w sobie czynnik dodatkowy,

nadajcy caoci warto now, której nigdy okreli nie mona za

pomoc prostej sumy skadowych czynnikc^w. Jeeli z tyche sa-

mych stu kamieni ukadamy figur, —• koio, k\\ adiat. krzy, — na-

tenczas niauiy przed sob now y realny utwór. kt('>i \ i M/ui .si od bez-

adnej kupy tem, e równa sie ju nie tylko siu kaniifiiioni. lecz stu

kamieniom -|- x, — bu kamit»nie te przez sw(')j nowy ukad. \v\Taaj

co nowego, czego kupa nie wyra^ila, i s obeciiii' w tym ukadzie

rzeczywicie czem nowem; kady z nich bowiem jest integraboi

czstk caoci i spenia w niej pewn itinkcy

Czemu jednak zawdzicza swe istnienie ta nowa cao, nie b-
dca ju sum swych skadowych czynników? Ozem jest ów czynnik

dodatkowy, owo s:? Jasn jest rzecz, e tu jak na doni przed-

stawia si nam myit, idta koa, kwadratu, krzya, jako czynnik <wór-

eiy, który powoa do istnienia, jeli nie nowe skadowe czynniki by-

tu, — nowe kamienie, — to w kadym razie now kombinacy tych

danych czynników; tak kombinacy, która myl t wyraa, a bez tej
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myli, sama przez si, [)rzi'z prosto, bezadne skupienie tyche samych

czynników, nipjdy by nie powstaa.

Wiadomo, e w imi nialodnszno^o /,apr/.( ( zrnia myli we wszech-

bycie chciano takie twórcze koniliinacyt' jf/^o czyiiiiików. iiarzu« aju< <

si umysowi Indzkiemu w prawidowym uklafl/ie czsteczek kryszta-
^|

hXf nastanie w celowem ustosunkowaniu pierwiastków kadego orga-

nizmu, a tern bardziej we wspaniaym ustroju wszechwiata, wyjad
koniecznie drog mechaniczn, jako wynik nieskoczonej liczby priif-

padkowifch kombinacyj, którym jakoby skadowe czynniki wszechbytu

same przez si — bez dziaajcej w nich myli, ^ podlegay. Wród
tej nieskoczonej liczby kombinacyj, mówi, zdarzya si^ szczliwie

istniejca, dajc pocztek obecnemu ustrojowi wszechbytu.

Kie mogc siq zaj szczegóowym rozbiorem tej machanicznej

hipot<'zy, zaznaczymy jedynie to, co w obronie twórczej myli po-

wiedzie tu musiiiiy, a mianowici', e wspomniana hipoteza opiera

si naprzód na idei pierwiastkowego r/oiosn, nieadu, — idei. kt'')iH<iiiv

ju wyej scharaktervz(Avali. juko ohjaw ehuotyeziiego w sobie urnysiu.

od której w rzeczywistoci jirzejeia do jiorzadku. adu. ustroju wiata

nie ma zob. str. IHi i iiast.i. Nast[)nie widoczn jest rzecz, e [)ró-

ba takiego przejcia, zawarta w tej hipotezie, wynika z zastosowania

rachunku prawdopodobicnistwa do pierwotnej chaotycznej kombi-

nacyi pierwiastków bytu^ a to jest czynnik mylowy, dajcy si ns])ra-

wiediiwió jedynie przy uznaniu w bycie co najmniej takiej myli, jaka

si wyrazia w genialnych twórcach tego rachunku. W kadym razie,

hipoteza powysza, obok pierwotnego chaosu, uznaje zarazem istnienie

w bycie czynnika racyonalnego matematycznej prawidowoci; a czyn-

nik ten, obejmujc wszystkie rozstrzelone pierwiastki chaosu, nie mo-

e istnie w adnym z nich z osobna, lecz stanowi now dodatkow
zasad, jeihioe/ar i skupiajc w sobie te j)ier«iastki. i to w sposób

mylowy, ra< luiiiku mateniatyi znef^o Tak tedy czymiika twórczej

myli i ta hi|)Oteza z u?>ti(>Ju wiatii wynigowa uie jest zdoln.

Jak kady kiyszta, ulegaje prawom mateiiiaTyi znym w uka-

dzie swych czstek: jak kady organizm, przedstawiajc wzajemne

uzupenienie swych findvcyj na korzy caoci, — tak te kady celo-

wo w s^-yeh skadowych czciach ustosunkowany objaw ludzkiej'

dziaalnoci jest wynikiem twórczej myli, nadajcej dopiero samemu
utworowi prawdziw warto i znaczenie. Warto utworów techniki, npJ

maszyny parowej, zegarka i t. p. nie polega na dowolnem, lub beali^

dnem poczeniu jego skadowych czci, lecz na myli, która si przez

ich ra< yonalne zjednoczenie i wzajemne do siebie jn^zystosowame

czywistnia. Znaczenie dzie sztuki, budowli, posgu, obrazu, utw<

muzycznego lub dramatycznego, poematu nie daje si sprowadzi

- «j
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poszczeg()lnych matorya2ów fiz^'eznych i uinyHiowycli, z których si^

skada, lecz wystpuje na jaw dopiero w myli, idei, wyraajcej si
w charakterystycznym doborze tych materyaów i w wytworzeniu

z nich nowej caioócL Podobnie donioso wszelkich formacyj spo-

ecznych nie polega na sumie osobników, na ich masie, lecz na wza-

jemnem ustosunkowaniu osobników, na spenieniu przez kadego z nich

odpowiedniej funkcyi dla urzeczywistnienia celu, myli, yjcej i dzia-

ajcej w danym ustroju spoecznym.
Wyjanienie istoty wszelkiej twórczoci przedstawia nam nowe

wbdwosci ideau, uzupeniajce y>odane o nim okrelenia. Przeko-

nywamy si bowiem, e owo ustosunkowanie skadowych cz^nmików,

niatcr)*aów. nM<laj:i( e ideaowi charakter konkretnego wyobraenia, po-

fiobnego <1«) 'laiitj rzeczywistoci, wi^c [)ru\v Jopodobnego, uwyda-
tnia jego slront^ zewntrzu, e tak powiem widziahi i dotykaln, czy-

jogo form. Podczas gdy idea. pojcie og<')lue. bdce dusz owego
ii>to!»imkowania i zjednoczenia szczegóowych cz3rnników, stanowi jego

wyraajc si za pori>dnictwem owej formy. Tak tedy i co

do t«go wytworu umysu ludzkiego dochodzimy do rozrónienia owych
dwóch zasadniczych czynników, wchodzcych w skad wszelkiego by-

tUt czynnika zewntrznego i wewntrznego, zjawiska i istoty, ciaa
i duszy (zob. str. 68, 101 i nast.). W zakresie ideau i w ogóle twór-

fsoeci, czynniki te przyjmuj charakter formy i treci. Idea jest wy-
razem ogólnej, idealnej treci w konkretnej, szczeguowej formie.

Powiedzielimy (str. KiS i nast. i. e wszelkie wiadome^ i samodzielne

dziaanie czowieka wynil.a dnoci do ur/c z v\\ i>nii*'iiia idi ah'»w.

L'no ta w swym penym i wszeciistronnym ruzwuju obejmuje trzy

«'óne momcnta:

Xj sam idefif. jako okrcsUmc ('«-ln rhilszego dziaania;

2» udowodnienie potrzeby i monoci iu'zeczywistnieniu ideau,

co stanowi istot sztuki, i nareszcie,

3) ostateczne praktyczne urzeczywistnienie ideau w yciu, przez

przystosowanie jegn t reci do danych warunków bytu i ich przekszta-

canie stosownie do taj treci.

O ideale, jako objawie twórczoci, mówilimy powyej; o jego

:^ciowem urzeczywistnieniu traktowa bdziemy przy rozbiorze sto-

i^onku filozofii do ycia (§§ 12, 13); tu wypada nam doda jeszcze

kilka uwag o sztuce.

Jednostronny idealizm okrela sztuk zazwyczaj wi)ro8t jako

"rzeczt/ioistnienie ideaów, a w szczególnoci ideau pikna. W tym

duchu ju Ka\t nazywa idea pierwowzurem smaku estetyczn«'go

Urbld des Gt >*. iuu:u ki'> . Hkokl widzi w sztuce urzeczywistnienie

pikna, jako uzmybiowienie aicskoezouoci, absolutu w formie ograui-
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csonogo szczególowego zjawiska.. „Idea2, mówi Yischeb, znakomity

estetyk szkoy Hegla, jest urzeczywistnieniem idei pikna za pomoc
fatazyi." Uzmysowienie za idoahi jest zadaiULin sztukL Z t i^

stanowiska patrzyli na sztuk i nasi znakomici filozofowie ze szkolj

Hegla.

Powyszf oki < -lenia maj jednak charakter zbyt abstrakcyjny

i nadto liir uwzgltjdniaj naleycie yciowych moty^^ów sztnki i ich

dziejowego rozwojn Ze stanowiska bowiem dziejowego rozwoju mo-

tywów, wjrtwarzajoych poezy i sztuk, okazuje si, e artyzm nie

jest bynajmniej samem urzeczywistnieniem ideaów, lecz tylko pogl%do-

wem udowodnieniem modnotci ich yciowego urzeczywistnienia^ a za-

tern przedstawieniem ich urtecsywUtezalnoicL

Prawdziwe, wszechstronnie zadawalajce urzeczywistnienie ideaa

nie jest moliwem na polu sztuki, bdcej objawem odrbnym, wyno-

szcym si swoj treci idealn ponad dane warunki bytu. Ono mo-

e by osignitem jedynie w zakresie rzeczywistych czynników fizy-

cznego i umysowego bytu czowieka, w samem yciu. Tylko wciele-

nie ideau w ^ cie zaznacza u.stateczny poadan}^ krt s ludzkiej dzia-

alnoci; wic te ono jedynie moe zas|K)koi pragnienia czu\virk;i

zupenie. Ani uczucie, ani en«»rgia ludzka nie zarawalaj i>i najpic-

kniejszem przedstawiianem ideaów w foi inac h artystycznych, lecz d<^-

magaj si, aby ideay te stay si prawd w yciu, a zatem, aby

przyjy ibrmy yciowe, wród retdnyci warunków ludzkiego bytu.

Dla tego wani(> moglimy powiedzie, e wszelka dziaalno czo-

wieka, cay x)ochód jego dziejów jest wyrazem stopniowego urzeczy-

wistniania wymaga, jego umysu i serca, jego ideaów (str. 169).

Takie przeksztacenie za rzeczywistoci wedug ideaów jest

w samem yciu procesem nader powolnym i nadto w gnmcie rzeczy

zadaniem nicskoczonem. Dla urzeczywistnienia jednej pnsewodniej

myU, ludzko mozoli si nieraz przez cae wieki. wiadcz o tern,

niestety, zbyt T^^mownie dzieje Indzkoci. Realne warunki ycia s
materyaem twardszym od marmuru i stawiaj wikszy od niegf)

op(»r w i)rzeksztaceniu swej treci wedug mysii przewodniej

czowieka.

Nadto, ideay wyprzedzaj zawsze rzeczywisto yt iow. Przt^

urzeczywistnieniem jednych, urabiaj si ju w umyle i sercu nowe^

sigajce dalej i wyej, a dobijajc si równie urzeczywistnienia, do-

magaj si coraz to nowych wysików, nowej pracy, bez wytchnienia

i bez koca! Nigdy idea nie zgadza si zupenie z rzeczywistoci.

Nigdy caa przyszo nie skrystalizuje si w chwili teraniejszej; zft*

wsze dzi ma przed sob nowo jutro; zawsze myl przeciga yda
realne i da od. niego, aby za ni podao!
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Cliocia tedy jedynie yciowe urzeczywistiiienio ideaów moe
tiowieka zadowoli zupenie, wszechstronnie; to jecinak, ktoby ehcial

tapawHf vii(^ wycznie takiem najwyszem zadowoleniem i wyczekiwa
Kzuz^ltdnej zgody rzeczywistoci z ideaem, musiaby y c^e wie-

ki, i wreszcie wyrzec si wasnej przysaoci, bo jej nigdy nie wy-
czerpi najgbsze uczucia i najrozleglejsze myli, wywoane ])rzez

tenfoiejszo! Nigdy ( akowita tre ideaów ludzkich nie stanie si
dla ograniczonego czowieka rzeczywistoci

!

Ta wiadomo, e ideay mog by w ycia urzeczywistniane

tylko bardzo powobiie, stopniowo, wskutdc przeksztacenia stosunków,

leit^ch po za obrbem dziaalnoci pojedynczego osobnika, jedynie

przy udziale szerszych warstw spoeczestwa, jest gównem ródem
otoki jako objawu twórczoci umysu ludzkiego, w ])rzeoiwstawieniu

do rzemiosa i techniki, majcych nu oku zaspokojeni*' b('Z|)ore(hHeh

potrzeb ycia. Pomimo wszelkiego i»rzeciwieu.stwa mitlzy rzeczywi-

stoci i ideaami, pomimo trudnoci, napotykanych w ich yciowej
realizacyi, czowiek obdarzony jest od natury tak nieugit energi,

takiem bezporedniem zaufaniem w tre swego dncha, e w swym
rozwoju dziejowym nie wyrzeka si nigdy swych ideaów, lecz, dc
w ydu do ich urzeczywistnienia, podtrzymuje w sobie i w innych

bes ustanku wiar w mono ich urzecssywistnienia, w ich urzeczy-

wiszczalno. Wiara ta jest niezbdnym warunkiem samego urzeczy-

wistnienia ideaów. Kto nie wierzy w mono urzeczywistnienia ce-

lów swych dnoci, ten zrzeka si samych tych dnoci; widzi w nich

nm utopie, niedajce si urzeczywistni, wic niegodne, aby si niemi

zaj, a tem bardziej niegodne, aby dye do ich urzeczywistnienia,

lyiko ten ma przyszo przed sob i sam j wedug swych pragnie
czynem waiza. kto w ni wierzy i ywo j sobie przed oczy sta-

wia, jako cel swych dnoci.
Takiem przedstawieniem podanej przyszo* i, a wskutek ti go

i oywieniem wiary w mono jej urzeczywistnienia, jest wanie
w dziejach ludzkoci poezya i sztuka pi{'kna. W srogiej walce o byt

lucha i jego przyszo, wród mozoów codziennej j)racy okoo zaspo-

kojenia bezporednich potrzeb ycia, stracilibymy zbyt atwo wiado-
mo lepszej przyszoci, wyszych zada i celów ycia, a z ni nie

tylko wiar^ w mono urzeczywistnienia pewnych, danych ideaów,

lecz w ogóle wiar w ideay,—^gdyby dnoci nasze w tym kierunku nie

byy odpowiednio podniecane; gdyby owa przyszo z ideaami, ma-

jcemi w niej znale swe urzeczywistnienie, nie przemawiaa do nas

ywemi .sowy poezyi, nie f)rzed8tawiaa si nam widzialnie i dotykal-

nie w utworach sztuki [)n^kuej. Przfz te utwory poeta, artysta za-

szczepia swoje ideay w szersze warstwy spoeczestwa i wykazujc
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pogldowo mono ich urzeczywistnienia }>iz\ pomocy rodków iiety-

styiznycli, oywia wiar^ w itli tre i podni^ca energi w kienmkn

ieh yciowego urzeczywistnienia. Nie mogc wasnemi siJami prze-

ksztaci samego ycia we(1ng wymaga itlcalnych, poeta, artysta mi-

(laje swym idrafom ^\>/,elkie pozory yciowej rzee7y\vistot i i prz«'/.

to ])rzekonvwa ludzko, e ideay te nie s bynajmniej, jak wielu sa-

dzi, utopiami, lecz mog i powinny by urzeczywistnione w yciu, t*

od ich urzeczywistnienia zaley przyszy dobrobyt danego Bpotecze-

siwa, lub t( X caej ludzkoci.

Wskutek naturalnego zwizku ideau z yciem, o czem mówili-

my wyej (str. 169), utwór artystyczny wykazuje z jednej strony,

jak czowiek swe ideay, t. j. cele swych dnoci ma przystosowa

do realnych warunków bytu, aby cele te nie byy czczemi nurzonka-

mi) pozbawionemi yciowej doniosoci, lub nawet szkodliwemi dla y-
cia, a z dmgiej strony wykazuje, jak naley rzeczywisto, realne wa-

runki bytu przeksztaci, aby sitj moliwie przystosoway do w^inagau

czowieka, jako istoty samodzielnej o wasnym pogldzie iia to. fo

by jowiimo. W ten sposób poezya. sztuka pit^kna wyjirzedzaj i>rz\-

sze < hw ile rozwoju ludzkiego, za/iiacza j w sposób pogldowy

programat przyszoci i pokazuj, jak ta przyszo, wynikajca ze

wzajemnego przystosowania si(> ideau i rze<:zywistoci, wyglda b-
dzie. Z tego stanowiska powiedzie mona, e sztuka w rozwoju lu-

dzkoci jest obrazow antycypacy urzeczywistniajcych si ideaów; wy-

przedzeniom lepszej przyszoci, wygldanej przez kade pokolenie,

jako owoc jego pracy yciowej.

Nawet i wtedy, gdy poeta, artysta nie ma wprost na oku przy-

szoci, lecz odtwarza przcMszto lub teraniejszo, gdy powouje do

ycia zamierzche dzieje narodów, lub charakteryzuje chwil obecn,

i wt^dv nie chodzi mu o prawd, w eisem 1-., sowa znaczeniu.

O wierne powtórzenie, kopiowanie tego co byo, lub co jest. — lerz

celem poety, artysty 'y"<f i w tedy przedstawi na tle bd dziejów,

bd teraniejszoci owi- idealne czynniki, które wytwarzaj^ przy.^^zy

rozwój spraw ludzkieh, a wi(»c owe ideay, które maj si(j przyczyni

do po8t<^pu i udoskonalenia danej rzeczywistoci wedug serdecznych

pragnie ducha ludzkiego. T.\lk(» utwory, wykazujce w sposób bez-

porednio i)rzeko!iy^\'n j:u y. pogldowy niono urzeczywistuioTiia w r-

ciu ideaów ducha ludzkiego, maj znaczenie trwae, dziejowe, bo
i

tylko one s drogowskazami ludzkoci na ci^kiej drodze ycia.
|

Jeeli jednostronne toorye idealistyczne, kadc nacisk na samo

urzeczywistnienie ideau w sztuc e, rozchodz sit^ z |)rawd yciowi^

zaznaczajc sztuce tylko znaczenie przygotowawcze do ]>rzy.szego

lu^zcczywistnieuia ideau w yciu, — to przeciwnie jednostronny
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alizjii [idi\. aby sztuka ograniczaa si wycznie o<ltworzeniem i cha-

rakton styk tego, co jest, a porzucia raz na zawsze dno do przed-

stawienia tego, eo wedug wymaga podmiotow3''ch ezo^neka by po-

itinno. Sztuka ma mie charakter przedmiotowy. W tym duchu Tai-

dowodzi, e twórczo artystyczna polega jedynie na przedstawi-

nin znamiennych rysów przedmiotu, a zatem na moliwie wyra^ej
i po-;]igowej charakteiystyce tego, co jest.

Nie przechodzc na specjalne pole estetyki, jako teoiyi sztoki

1 pikna, w celu treciwego wykazania sprzecznoci tego reali-

zmu z najywotniejszemi aspiracjami mnysu ludzkiego, zaznaczymy

m w krótkoci tylko te momenty, które w porównania z nauk reali-

zmu uzupeniaj nasze powysze uwagi o ideale, twórczoci i sztuce.

l i W przedmiocie cisego i wiernego zrozumienia rzeczywiste-

go bytu i jego objawów, a zatem i ich cech znamicunycli, sztuka nie

mo<' wspózawodniczy z nauk. Sztuka, z istoty swojej, odnosii nitj

zawsze do pewnych szczog(jiuwych o)jawów wiata i ycia i przed-

stawia je w caej ich konkretnej wyrazistoci, a w skutek tego moe
tylko ubocznie przedstawi to, co stanowi istoi«| bytu, t. j. jego ogó-

iae, zasadnicze czynniki i prawa. Sztuka w najlepszym razie moga
by by z tego stanowiska tylko iluatracT^ prawd naukowych. Ale

wtedy nie byoby adnej istotnej rónicy pomidzy prawdziwym utwo-

rem poezyi i sztuki piknej, a prost kronik, dziennikiem szkolnym,

protokoem sdowym, rachunkiem kupieckim, dobrym rysunkiem te-

ehmcznjm, starannie wykonanym atlasem anatomicznym, wiern foto-

grafi i t. p, W jednym i drugim razie mielibymy do czynienia

2 przedstawieniem pewnych wydatnych, znamiennych rysów rzeczywi-

stoci, wic z jej charakterystyk.

2) Poeta, artysta, najbardziej realistyczny, nie posikuje si^

•wemi rodkami pomocniczemi, które wyzwalaj uczonego badiu za od

</s*jbisiycii pogldów, podmiotowych pragnie, a dnj mu monus<' po-

zna wszechstroiuiic przedmiotow r/< * zywistos. Przcriwnie, poeta,

artysta, wydaje na wiat swoje utwory pod bezporednim wpywem
swego indywidualnego nastroju, a zatem przy udziale czysto podmio-

towy^ch czynników.

£uQBNrD8Z YaoN, jeden z realistycznych estetyków naszego eza-

sn, zaznaczy w sposób skrajny t indywiduahi stron twórczoci,

dowodzc, e sztaka w ogóle nie jest niczem innem, jeno „oywionym
wyrazem osobistoci ludzkiej (rexpression emue de la personnalitó hu-

maine).^ Ale on podnosi susznie ten charakter podmiotowy twórczo-

ci w przeciwstawieniu do przedmiotowego realizmu Tautb^a. W ka-

dym razie nie ulega wtpliwoci, e poeta, artysta dla prawdy prze-

dmiotowej w przedstuwienhi rzt^czy, nie wyrzeka sitj bynajmniej swych
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UCZU osobistych, swych pragnie, nadziei, dnoci. Przeciwnie, jo
sam wybór tego, a nie innego przedmiota do artystycznego obrobienia

wiadczy o podmiotowym nastroju poety, aiiysty. To samo powie-

dzie naley o wj^borzo jodnych cech, a pominiciu dnigioh, o z<^-
wicniu i porównaniu wybranego przedmiotu z inuemi, o wytworzcnin

mniej lub wicjcej samodzielnym nciwycli kombinaeyj z czynników rzt -

<zy wist oci, o wyi worztuin nowych sytuacyj. eliarakter*'i\v. n<»\vii:,'M

ua^>t<^p^t wa i przel>ic;i;u taktów i t. <1. i t. d. To wszystko a< zy si.

bezporednio z oal oso>istoei autora i czyni z jego utworu objaw

czysto podmiotowy, zasadniczo róny od przedmiotowych tendencyj

uczonego.

Artysta nadaje wprawdzie swemu utworowi forni przedmiotow
bo chce udowodni mono realizacyi swego podmiotowego pogldu

na rzeczy. Ale sam ten pogli|d, stanowicy ireic jego utworu, ma
swe ródo nie w rzeczywistoci, lecz w ocenie rzeczywistoci 2e sta

nowiska podmiotowego nastroju ducha, jego potrzeb, [)ragnictL i d-
|

noci. Ztd te pochodzi, e miar, sprawdzianem doskonaoci utwo

ru artystycznego nie jest jego prawda, zgodno jt'go treci Z bezpo-

rednio dan rzeczywistoci. l«'cz zadowolenie estet^/czne, jakie 9Wh tre-

ci;^ wywouje, A to zadowolenie wyjdywa wa.nic z t«i;o, e utwór

artystyczny odpowiada luijgtjbszyui potrzebom naszego ducha, iiaszyu)

ideaom, i wykazuji* |)o;^la(lowo mono i< h realizacyi.

Pot<j'ga ideau dziaa i w najrealistyczniejszym aTtyci\ Ideaiy

mog by wpraw<lzie bardzo rozmaite, — ale kady prawdziwy poeta,

artysta yje tylko swemi ideaami, swym podmiotowym pogldem no

i*zeczy i stara si i>rzez swe utwory wyprzedzi prz3'8zJe urzeezyi^i-

stnienie tych swoich ideaów. Dana rzeczywisto jest dla niego tyl-

ko rodkiem pomocniczym do osignicia tego celu i dla tego sameni

przedstawieniem rzeczywistoci, jak jest, nigdy zadowoli si nie

moe.
*ó) Nareszcie, i najdalej posunit^ty realizm nie moe zepn5eczy<

faktowi, który posuy nam za punkt wyji ia przy charakterystyce

twórczoci str. lf>8i, e czowiek w ogóle nie jest zadowolonym danr-

mi warunkami rzeczywistego bytu, l^-cz dy do ich przeksztiilceiiia.

wedbig swych potizi b i pragnie, wyraajcych si w rozlicznych

i<leun( }i. <i.izii napotykiimy w rozwoju ludzkoci te ideay, jako ce-

le ]>oudaiiego i wygldanego przeksztacenia rzecz\"^nstoci. jf^li

nie w j)oezyi i sztuce? Nauka bada wprawdzie te ideay, wnika

w ich rozwój dziejowy, ale roztrzsa je jedynie ze stanowiska fa-

ktycznych danych; wi<^c ich nie wytwarza, przeciwnie, poddaje je

krytyce z punktu widzenia rzeczywistoci. Z drugiej strony i yd*
prakty<>zne wie si z ideaami. One kieruj yciow dziaa
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tak poj'(lyiu'zy('h osobników, jak ciilyt h mas. narodów i liulzkoi i: ale

one stanowi na tern [)olu tylko tajrmiiic/*', niewidzialne sjiryny
Mi< hu dziejowego i nie wysU^puju na jaw w odpowi'<nie] wyrazistej

loriuie. W ^^r iu praktycznem idea utraci ju znaczna czc^ swej

piumotnej siy. Przyduszony ciarem rzeczywistoci, uj^ty w jej

karby wyrzek si swobodnego polotu po nad bezporednio dane wa-

runki bytu i nie myli ju o ich przeksztaceniu na szersz skal.

Umys, zajty kopotami chwili, nie ma ani czasu, ani ochoty zastana-

wia si nad przyszoci i ukada wzory jej uksztatowania. W ten

sposób pozostaje tylko sztuka wraz z poezy, jako waciwa dziedzina

dla przejawu ideau, jako pole, na którem idea swobodnie rozwija
si moe, zgodnie ze sw natur, i przyj form, odpowiadajt^cti

w zupenoci jego pontnej treci.

I. Idea i utopi, i

i ?ztiik, zob. w mojej ksice; Sztuka i pikno lySi2, szczególniej rozdziay: Sztuka

i pi;kno, O twórczoci, Prawda i itel w sztui*. Niektóre uit<;py powtórzyem z tej

pncy powyej prawie dosownie.

O tym pisedmiocie traktuj tez dziea dotyczce psydiohffH i eateiykL Na szcze*

stin uwag w kwesty i ideaht zastagc^ nastpig^ nowsze piace:

S. A. Byk, Die Fhynioloijie deg Sdwnm 1878. Na str. 88 i naet. autor traktoje

i» ideale. Rozrónia on ideay oi,'ólne od szczoiróowyob i indywidualnych. Ostatnie wy-

pywnj z mzw'' i potrzeb rzyst<> osobistych io(lno<fki, podczas gdy ideay ogólne a, we-
dug autora, ucielenieniom idej, t. j. o][r<luycii > /.Miników umysu liid^kipt^o

y[. GuYAU W pracacli: Left prohlaneH iesiieUt/tw mntempof uin*' LSis, L art nu

P^joU de vt(e mciologiue 1886, rozwin szeroko spoeczn donioso!^«- ideaów, w oo^fde twór-

ao6d i sztoki. Alo nie nciiwyci jej ciaraktery-stycznegu jy.-,u w tym wzgli^dzie, jako

aotycypaoyi przyszego realnego rozwojn stosunków yciowych. Zob. wy/eJ str. 198 i nast.

W. F. Bioe, The deoek)pmmt of taste 1887. Jestto pogld na historyczny ro-

zwój pocanoia estetycznego w ostatnich trzech stuleciadi. Autor dowodzi, o pocztko-

wo poczucie estetyczne zadawalao si piknoci pojedynczych, szczeiróowych przcdmi*)-

tów, nastpnie szuka pikna w przyrodzie, jako caoci, w ywym zwizku jej istot i ob-

jawów, a nnreszcie znjdi^je najwysze zadowolenie w pojciu pis^yrody, jako objawionin

docba boe- o.

A. Hrahdoit. Dr Vidml. Etnde phU<is,qthup(e 181M). Ksika l)ardzo pouczajc^i,

jedyna w swoim rdzajii, roztrzi^ajca przedmiot ten wszechstronnie w ti-zech g^ównych

csdach: 1. Znamiona i znaczenie ide^, II. Rozwój i typy ideaów, ni. Warto
iMo. Idea okrela autor temi sowy, str. 20: «L*tdóal est la oonception progressiyc,

soos one form dóterminóe, de la perfection qae peut, a nn moment donn, róaliisor un

utra.*" Antor bada te szczegóowo ndzia ideau w naace, sztuce, moralnoci i roligiL

Oda praca oparta na cisej analizie psychologit^znej.

W naszej literaturze ciekaw w tm wzgldzie prac oi^osil T. Rylski p. t. Ide-

ahf imfjrr pftzfjfi/irizmH. Ateneum 1877, T. IV, 48—70. Autor hrom po7,yty^s^zmu od

miztttu, e jest przeciwny ideaom. ..Przyroda, byt. mówi. smi/.aj >i' laj, ni zacienio-

na myl doktrynerska patentowanych wyznawców pozytywizmu." Idea okrela do^ tra-
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lnic, jako „uiuy.slowo ngiupowanie faktów, mogcych przypuszczalnie w zupduo^-i za-

dowoli wiadom skonno ludzk."

Tem-y ideaht saicsa M. Stbaszewski do nsadnicagreli csBct lIlognfiL DzU'Jf

fSiotofiii T. I) 5, 12 i nast: «FUozolia, mówif dc do objcia caoci i do zrazmaieDtt

Indddogo wiFÓd niej pneetnaczonia, uKup^aa pogld swój toory ideaht; mupeliuaa

wiar i pizekonanicn), c to, co istnie powinno^ jest nie mniej prawdwein i irec^rwi.

stem od tego, co istnieje."

Susznie bardzo wykazuje W. M. Kozowski w swej rozpniwif^: Omriofa i rk-

f^Ta przf/rndnicza, wspomnianej tu na str. 37. o wiedza uzupenion )'> . w lima ' zvi;rm

w kiciNiiku ideau. „Caa wiedza. niAwi, nawet / ii:ijl'.irilz!ej uprawniuuuBii swoji^mi

w^ynikami, odpowiada tylko jodut-j stronie natury ludzkiej. — analitycznemu rozumowi.

pragniMiiom posmaoia. Ale obok t^^adnieiib: jak Jcst^ stajo z równcm prawem inou:

jak hy pawinm; oiiok prawdy roznma—piawda moralna^ ohtM wiedzy —pn^folenie idt'

au. Zlanie tych dwu ywioów w jedn cao, stanowi bodzie syntez prawdziwego

czowieka, wszechstronnie pojtego czowieka owiaty, odvierciadljcego wszystkie jej

prdy i dno.ci.*'... «Go8 sumienia, poczucie ideau, poczucie wolno.ci i godnoci

czowieka równie gono mówi do nas (a do niektórych goniej), ni mdrca Bskiet-

ko i oko."

Józek Kotakhinski napisa 7. powodu w«jpomnianych wy/cj i-tr. 197) pr&<' M.

Guyau pinkn rozprawy p. t Frzt^szloc sztuJd i poezyi (iild. Warsz. 1894, T. III.

i nast.), w której broni przekonywajco idealny<;h dnoci sztuki i poezyL „Trudno

przypu.'jzcza, mówi str. 857, aby realny pogld na ycie móg kiedy zabi na zawsie

w piersiach czowieka nieokrelon tsknot ku ideaom.*

Nazwa wtoptt, przeciwstawianej zazwyczaj nrzecsywiszmlnemn ideaowi, pochodn

z greckieg^o: = nic. i tó^TTCi aa miejsce; ozikk /a wic zaprzeczenie miejsca, to, co

nigdzie nic? i.stnieje. Wyraenie to wprowadzi do iiterataiy znany pi«;ai/ an[^ie1sld 16^
wieku To.M.\z Moru8, który w swcni pismif»: De npthno rripublicae saht, (kue nw-i

insula l'i(q>ui 151f?. przf^d.stawi idea nowcjo ii'^troju spoerziir[:o w duchu Platona.

Zoi. w t}ui wzgl^dzie mow^j Th. Zikulera, Thomas Morm und seine Sckrift wn der

Ltód Utopia 1889.

U na.H traktuje o utopiach w ogóle, z podaniem treci pisma Morusa, l it. Kki-

PI8KI, Wczasy warsMaUfBkie 1872, rozdz. Yl^ty. Wspomina przy tern o analogicznym

ntworze naszej Iiterataiy, t. j. o Kbabickiboo Frzypadkach Dowhdczyskiego, Zet.

take B. Limanowski, Tomau Morus i Tomau CkampaneBa. Uiopkk i pathoo sA>-

neciwt 1874, oraz F. Jezierski, Uteratura oi^^telslto, w Dti^aeh Ktaratury pouuedun^t

T.in,Cz. 2-ga 1891, str. 20 i na.st.

2. Literatura idealizmu 1 realizmu o Istocie sztulci. Wsp<v

mniany wy/jj (str. 191 i nast.) pogld idealistyczntf na sztuk wyoony zosta zasadniczo

w nast^^puji yci d7.i('lri' ]i
•

Kast. Krifik -/*/ LrheiLstraft 1790. Zob. szczególniej AtuUUyk cstetycauj

wadzy mplzcuia, 17 . o ideale pikna.

Hkoe, YorUsungeti iiber dk Aet^tetik, Worke, T. X 1886. Cz I-eza, w.^tcp.

Th. Yisohbr, A&theHk oder WtueMdutft des Seftonen, tny tomy»

Jest to dzieo klasyczne z zakresu estetyki, które, pomuno swego jednoetronnie idealisty-

snego charakteni, nie stracio dotd swej doniosoci. Zob. szczególniej T. II, § 388

> nast.

W tym ideall-stycznym duchu traktuj te o sztuce w nowjzyrh f^a^sarh: M. Cab-

RIEHE, Aesthelik 1859, 3-cie wyd. 1885. K. KOstt.ts', Aesihetik 1803 18<i9, ora/, jego

Proleyomenn znr AfftihfHk 1889. M. ^hasleb, Aettthctik^ T. l\ Historya estetyki 1871,

T. 11, wiat piijkna i sztoki 1880.
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.luZKr Kkem].!! iiinwi O >«ztuct.' I „S/.tukti j)i;kn<i jot ni''<kuii( znuoi i r.int : wic-

kui^tmc tu jcot odziani) w cielc{>no.sci szaty... Niubo i ziuuaa olHjimij;^ >ir iis(i><nicniem

mao«CL* Dziea, T. IV, 105.

Trbktowski: «Sztoka jost apotozj^ i persooiflkacy W8zechRe(rxjwistoci». Jirey-

dzi si necsywistod tuteczn, lecz miuje silnio necz3'wl'4toi tamtoczn. t. j. transcon-

deatalii, mistyczn, wit.* Panteon, T. 11, 482 i nast

LiBKT. .Sztnlci pinknc si^^aj wtodzie, gdzie upatruj ideay. H&g sam jest

peni ideaów. >o ono wchodz wskad jego wsz<'clinu)cy. ]$<.<,' /ah-m j-st gównym
przrdniiotcm i najwyszym szczytem sztuk piknych.*" Filozofia i ktytykay wvd. 2^e,
T. li, 227.

Ze wzgldu na wspomniano istr. liH i »aj>t.j rcaUsyane tcoi;)'e b;4tuki ijaslugiy ua
uwag*; szoit^fulniej uastopujuce prace:

H. Taink, PhUoiophU de Vart 1866, przekad polski /. z K. S. ).%s. Ih- l idad

<fait» Vart 1867, przekad polski F. Mierzejewskiego 1873. Twórczoi< jiuety, artysty

alef, weding Taine'a, wycznie od warunków klimatycznych, etnograficznych, polity-

ODjch. ekonomicznych i spoecznych, jednero sowem od otoczenia (lo milieu). Sama
a izcaka ma na cela przedstawi pewne rysy charaktcr^^styczne danoo przedmiotu, t.j.

pewn wydatn ide^. zaczorpan z przedmiotu. 'l'o te przy ruzliiora utwor<'>w s/tuk

zajmowa- nas winno nie ifli dziaanie na podmiot. — czy si«> nam r/j'<-7. pimIoIki 1uI> nie.

czy na.s podnu-i dm howo. luli przy "jm iiia — l«>cz wyi\rznie jej zna»7riiit' przed mior<nv»\ lii-

''tonczno, niezalenie od naszych upiKluba. Oto wydatniejsze zdania w tym \v/u<:dzie,

wyjte z rozdz. 1 i 2-go, Cz. I-szoj Filozofii sztuki Taiiie a, oraz z rozilz. wykadów
0 ideale: ^Wytwory dacha Iwizkiego, podobnie jak wytwory twórczej przyrody, wyja-

umte hy mog wycznie na podstawie ich otoczenia.* „Estetj-ka idzie za przykadem
botaniki, kti'»n z ruwnem zajciem bada tak drzewo pomaraczowe, jak i wawrzyn, tak

jod, jak i >rzoz«.'. ()na jest nawet sama rodzajem botaniki, z t tylk ninie, e ma
aa przedmiot nie roliny. Ie» z utwory czowieka.*"... „( Viem sztuki je<-t prze(l>fuwi(' zasi-

dniczA' charakter przedmiotu, jak ^równ, szcz»'L'"lnii' wydatn wa.sciw(»s<- je<_'o, jakie

'eci; donio^fn. jrtki spn>»'th bytowania jemu w;)-' iwy." Itysom prz'dnii()tu. w r/(*i v:v-

wisto.ci wyiiitnyiii tylku, -/.tuka nadaje clKii;ikt<r i);inuj«y nad wsz> stkiomi iiuifiiii

1 przez to uzupenia pricyiod. W celu za odpuwu dnicLM) przedstawienia takiego rysu

fhan^terystyczoego, artysta wytwarza sobie ide U"^o rysu i wedujr tej idoi przekszta-

ca przedmiot rzeczywisty. nPizedmiot w ten sposób przelsztacony staje si*- zgodnym

1 ide, to znaczy, innemi sowy, staje si idealnym.'^ Cay ten idealizm polega jednak
V grancie rzeci^ jedynie na wikszem uwydatnieniu pewnej realnej cechy w pr^lmio-

de, anieli to ma miejsce* w pn^^rodzie. Zawsze tedy poeta, artysta pozostaje, wedug
Tunc'a. wycznie w sferze tego, cc jest, nie dltajc wcale o to, co liy pou iiuio.

O Taine ie napisali u nas ^nuntowne «rifdy;i • S. Askknazy, liiid. Warsz. lbU2,

T. IV, 220 i na.st., oraz P. Cu.mielowski, Ateneum isi* ;. T. (l, 400 i nast.

E. VRO.v, L'efflhdiqm% 2-<rie wyd. ISS.}. pra* kad puUki A. Lanukoo 1802. Autor

podnosi na pocztku bardzo trafnie dno czowieka do polep>zenia i3Vve^'^o stanu, do

dodkonalenia si, jako gówny czynnik jego akcyi yciowej, wic i sztuki. Mówi on

w tym wzgldzie str. 7 i nast: ,«I>e caractre saillant et e3.scntiel de Thomme, Koat

ime tncessante activite cróbrale, qui se repand en uno foule daetes et d oeuvres do

toute natur. Le but et le rógulateur de cetto activit<^, c"est la rcrherdte du mitux,

e'e8t-&-4ire la satis&ction de plus en plus oompl^te de ses 1)esoins phy&i<(ues et mora u x.

<'>t instinct, commun ii tou.*; les animaux, est sccond*' cliez l lifntmje par uno fa< ulti-

t>cuu* oup plus dveloppee d appropriation dea moyeiis an nit." W dalszym za, ciu-u

r '2\vii;i. w Rpos<')b c2sto bard/n jfdiiii-tioniiy przytor/mH- u y/cj (str. 15>.'o zdanie, i'

'ituka nie jest niczem ioncw, jak oywionym wyrazom ludzkiej osobistoi^ci. Z tego je-
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dnak stanowiska kiytykt^e naok Taine^a o sstuee i zanraca jej sosEoic ponu^sHois

dwóch rólnych objawów yda ninystowego: sztuki i nauki
()('on«; pogldów Yerona i jc^o adeptów u nas, któnjr w doiywczyoh polemikach

doprowadzali jogo indywidualizm do karykaturalnej pnsesady. zob. w mej ksisoo: &<ii-

ka i pikno, szczególniej rozdz. V'H . Indywidualizm i przediiiiotowo^i' w srtuce.

(.'aoksztat realistycznej ejjtetyki, wolnej jednak ji'>-z.'/o o l rn ni rai istycznych nal(v

ciao<'i. rozwinjH w Niemczwh szt-zogAlniej : K. Lemckk. Fopttlarc Aesh tik 1865.

4-te wyU. 1874; przekad poljskj Jiii. Zawadzkieug, 2 tomy 187-; .1. v. KirlH>unn.

AestheHk auf rroItsiMer Grtmdlage, 2 tom} 18t>8; G. Th. Fkchnkh, \'or9€hule dar

AetOtetik, 9 tomy 1S76; i imi
Licasno nowsM elokubiacye natnralistyane, w rodaju: W. BObcbk, Dk natm-

mmMdMfUicKen Grundla^ der Poetk. Fircejfomena emer reatiaiitdtm AMM
1887, lab A. Hoiz, Die Kum, ihr Wetm und ihre GeaeUe 1801, nio mj sgola ia-

dnego naukowego znaczenia.

Ed. V. Hartmann. Philmophie fhf( Schoiien 1887. Na sfr. 434 i na'^t. tog-o dziea

napotykamy osobny rozd/ia powicony rozbiorowi stosunku piknn do prawdy (S(b«in-

heit und Wabrhoit). ' ilv /,u \kle, tak i tu, Uartniann dochodzi do ostatecznoci i luliujo

si w paradoksalny eh przfciwicstwah. Tak np. twicnJzi, e pomidzy piknem i pra-

wd nie ma zgoa adnej wt^pólnoci, e pikno nie moe by prawdziwem, ani prawda

pikn (die SehOnkeit kann nicht wahr, und die Wahrheit kann nicht sdiOn aeln). Z dra-

gij jednak strony, pngr okreleniu stosnnka fltosofil, jako «prawdy metafisjeau^ i iktr

lislycinj,* do pi^dia, odstopile anowa od togo beiwigldnego sdania i wyinaje, e py-

nizy temi csynnikami istnije co do treci pewne pokrowieswo. Gówne aiacaMoie

t^o rozdziau estetyki Hartnianna polega na gruntownej kiytyce realiatyaet^fth pog^
dów na sztuk i pikno. Krytyka ta zasuguje ze wszechmiar na blisz uwag<j.

(jiurr olron zdrowego jioi zui i;\ pikna i ideau wob*'«- cstctyfznyrb w\-ników

niaterj'alizinu i)odcjnuije te M. Cakkikkf w pimie; Macruil und AcstJu:ik IHl'^.

K. GoLDMANN za napisa wszeth.struun i prawie wyczcrpuj;\c^ patologi wspói-

GMsnego naturalizmu w zakresie sztuki, p. t. IKe SUndm dcB Natunikmm (be« roku).

W naszej literatane T. JiSKK-GHOiftsKi poddaje ostiej krytyce reelistgrcnie po-

gldy na sstnk^ w swcg ksi^ : Na tchy^ wkUm ISM^ str. 85 i naat Próci tenyi

Ta&e* ocenia on tutj sasady BiuNniea, BounoETA, Faubeata, Zou i innych pned-

stawicioli pnedmiotowego kiennku w sstace. Susznie mówi pod tym wzgldem str. 67:

.Przedmiotowym albo bezbarwnym bywa zwykle tylko ten, eo nie ma ludziom nk do

powiedzenia."

8. Twórczo i teorya aeocyaeyi. WspomnioHmy wvoj o szkole

psychologicznej .sensualizmu (.^tr. l.M). Zarówno szkoa ta, jak i wik>zosc przedstawi-

v\o\\ jednostronnego realistycznego kierunku w estetyce, z Taink m ua czele, usiuj wy-

jtt.^ni ca mnogo objawów ycia umysowego, wic i twórczo, przy pomocy na poZi'»r

bardzo prostych praw kjartenia ii (asocyacyi) tcyobraie. Wedug tych praw wyo-

braenia, podobne do siebie, lub te czce si ze sob w przestrzeni i czasie, lub na*

reszcie spneczne ze sob, wytwaizjce kontrast, wzajemnie si przywcdij. W ten spo-

sób maj te powstawa nowe, niespodziewane kombinacye wyobrae, stanowice trs
utworów poezyi i sztuki.

Teorya ta byaliy dobr, gdyby objawy tw»'irczoci polegay na dowolnej kom-ina-

cyi wyobrae i pr/cdstawiay si jako prosty konglomerat mechaniczny sw5'ch skado-

wyil czynników, ua wzór kupy kamieni, o której mówilimy wyej (str. 189 i nmtA
Tymczasem mechaniczne poczenie wyobrae wedug owych praw a»ocyacyi, samo przez

si, nio ma ani logicznego, ani artystycznego zmnawiia. Có to za logiln lab poeys,

gdy od biaego papieru, który mam pized sob, przechodz w sqrli do biaego tkf^
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» od óiiega do zuny, któn si i nim lu^', od simy znowu do iotfDf, któm po niej

nastpuje i t. d^ i t. d.? Twórcso, jakemy to wykazali, ma miejsce tylko wtedy,

cdy dane cz\imiki je<lno.z si* w pewien ustnij jednolity, wed luj pewnej pnewodniej
.lp?.f*\\ fantazya ludowa \v\tiala np. takie utwory jak oriiol lui pegaz, to r/y tre

rrch utworów \\yr/.er]jujo si j»rnst;\ a^^Oyn^-y ezJowitk"! konia i >kr/v(!f''^ W
kim razie poczenie kamienia ze skrzyniami hyo by take jioezya. Ale po>tat; aniok,

ptiga^u jest utworem poetyiznym nie dla uwej a>u<'yaeyi, lecz dla te^ro, e jest uznjy-

sowionym wyrazem idxi wj szego polotu ducha, jego ti^skuoty za wyzwoleniom sit; z kr<;-

pujcjih wi»^zów danej necsywistoici. Otó tego czynnika twórczej idol, doitywaj.icogo

( Diepn^art sil % gbin ducba, jako ywej, samodzielnej istoty, owa ciasna mot:ba-

licaia doktryna asocyacyi, sapnecsjca istnienia ywego dueha, nigdy wyjania nie sdota.

Prawa asoeyacyi dziaaj wyi /ni*' w zakre<;ic bosporednieh, mcebanicznie doko-

nrwajcycb .si oz^Tinoci umysu. Z i hwila atoli, gdy na arent; y<-ia umysowego wy-

T'pnj« samodziflii*'. celowo < zyiiim indywidualno., olgawiaj sif.' zarazem jH odr»;'»ne,

rlowf prawa >r*'tycznej, logicznej i moralnej dziaalnoci. F'rawa t- nie s mniej jiier-

*t»tQ(', jak prawa a.soeyaeyi, wic te z ni<'h nigdy wyprowadzi si nic dadz. Zol». t«
co w tym wzgldzie ju powiedziaem przy ocenie Estetyki Lemckkuo, Wiek 1874,

Jl i»-ii.

P»ydbiologia wspólcsesna wykazuje co xax bardziej te braki tooryi a»oeytuciyu Hwia^

dc o tern pnee takich psychologów, jak Witnot, HOffdimo, MOmsterbebg, Paulhan,

fwnuiM i wielu innych. (Gruntown hlstory i kr}'tyk tooryi asocyacyi napisa Ij. Fkkki,

La jtychAotfie de Vm8ociation depuie Hobbes jtaqu*a nos jour. przekad z woskiego 1883.

W naszej literaturze za«»ignjp na uwag szczególniej to, co w tym wzgli;dzi*» po-

wiedzia Ft , K. Osiorowski, X>iiic:(i>(ie pocztkowe 1893, str. 23 i Tif\«t. ('yr.irami

2 diif w ]i uuniauych psy( lioloirow .-^twierdza on, e teorya Hsocya<yi nie jest d/.i^iaj

i

;
jiajrnniej panujc w nauce. Wobec za niekrytycznego przenie%iicuia tej teoryi na

nam grunt pod etykiet ^wspóczesnej nauki**, podrabian n nas tak czsto >ez skrupuu,

lalor bardio tmfiiie mówi: «Czy to zawsze w sposób niepoprawny wygasza bdzie-

my za nauk a/ipókutn to, co gdzieindziej ju si odkada ad acta, ju si zaczj-na

pOBywa? Tak byo z beglizraom, z matoiyalitmem i pozytywizmem a nas, a teraz

to samo si powtana % psychologi asocyacyjn.*

3. Gówne typy ideaów umysiu ludzkiego* Ich esynnikl

podmiotowe i pnedmiotowe.

z natury ideaów i ich zwizku z pozostaym ustrojem yda
timy**owego wirnika w i^lka rozmaito ich odmian. Katly wiek, kii-

idy naj.'ud, kady osobnik ma swoje idray. Ahy .cil«' okrrli sto-

sunek filozofii do twóczoci. wyraaji^cfj cii^ w (>\;i'yr-li idcalnf li. jako

w najwyszych celach dzia.dnoei i dziejowego rozwoju i.zlnwiika,

lausimy zda sobie spraw*^' z gównych typów, do których ta rozmai-

to ideaów ludzkich sprowadzi si dn
i<

Stosownie do trzech zasadniczych objawów umysu ludzkiego,

jiilr^ftwii s: ttezueU, myiienie i wola^ znajdujcych swój wyra/, jak to

% "wyiiej okazao (§ 7), w twdretef^ posnaweuj i fciaw^ dziaalnoci

cddwieka, w nauc i morcUnodeii ideay ludzkoci przedstawiaj
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si nam w ti zcch gównych typach, jako id«,'ay artt/ftijr:ne, poznawcit

i moralne^ czyli eatetycms, logiczne i etyczne, Maj%c za na oku tre
tych ideaów i ostateczny cci, do którego zmierzaj) moemy je po-

proetii Tiazwaó ideaami pi^na, prawdy i dobra.

Bliszy rozbiór tych typowych ideaów mnysa ludzkiego oprze

si winien na wykazaniu wchodzcych w skad ich czynników. Czyn*

niki te, zgodnie z ustrojem bytu osobniczego czowieka, s natury pod-

miotowej i pnedmiotowej, Podmioiawemi czynnikami naszych ideaów

s rozliczne uczncia, zaznaczajce zarówno niezadowolenie z danych

szczegóowych waninków bytu, jak i potrzeb zmiany tych wanmków
na bardziej zadawalajce. Przedmiotowe za czyiuiiki w\Tai si

w ])ewnvcK ogólnych |)ojM iach czyli ideach, inohionyci na pcKlstawie

dowia<l< zt iiia, a uznanych przez nas za star. niczminnTic. od nas mv.-

zalene noi my czyli prawa przy oceanie wszelkich .szczegóowych da-

nycli rzeczywistego bytu. Rozbierzmy tedy z tego stanowiska po-

wysze gówne typy ideaów.

1) Chocia pierwiastkowem ródem podmioowem sztuki, a wi^c

i wszelkich ideaidw artyttyeznych okazao si wyej (str. 168) niezado-

wolenie z danych warunków bytu; to jednak nie naXey sdzi, aby

to uczucie przeczce, samo przez si, wystarczao do pobudzenia twór-

czoci umysu w kierunku zmiany niezadawalajcego [)ooenia na le-

psze. wiadcz o tern rozliczne stany zniechcenia, zwtpienia, apa-

tyi, w ogóle tak czsto zdarzajcy si«j nastrój ])esjTnistyczn3', w któ-

rym osobnik zadawala si biern skarg na niedoskonao, lub nawet

przewrotno, faktycznie istniejc, a jt;ihiak przy tern wszystkicm

zdol>y si nie moe na dzitilanie, majce na celu przeksztacenie tego.

co jest, na to, co by ]>owinno. A taki nastrój pfsynusTyczny i^^uiieje

nie tylko w tak zwaneni pooeniu bez wyjcia, w którem wszelka

myl o zmianie na lepsze przedstawia si umysowi jako nieurzoczywi-

szczalna utopia; przeciwnie, wystpuje on czsto i wtedy, gdy osobnik

posiada rodki do polepszenia swego bytu, ale z nich nie korzysta,

jak to zwykle mówi, dla braku energii, a jak my tu stanowczo po-

wiedzie moemy, dla braku ideau. Bo energii zazwyczaj w takich

stanach nie brak; objawia si ona czsto bardzo sihiie w wybuchach
niezadowolenia z danego pooenia i w bezcelowem szamotania si
z tom, czego w istocie zmieni nie mona. Ale bnkk skupienia roz-

strzeliwajccj si energii w pewnym jasno okrelonym celu; brak prze-

wodniej myli, kturaby przywici;aa dziaania energii i doprowadzaa

j do celu; jednem sowem, brak wanie nie energii, lecz kierówm-

otwa <'iii rtria, a wiec brak w istcu ie ideau.

Wi-izuiiy z tego. e samo ik zucic przeczce niezadowolenia nie

wywouje jeszcze dziaania twórczego. Zreszt, zaznaczyliu^ Ju
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iej (sr. 184), ie w tym wzgldzie wyobraonic o stanie niezadowala-

jcym znajduje swe konieczne uznpenienie w wyobraeniu o stanie

piadain m, uznanym za bardziej zadawalajcy. Otó wyobraenie to

ma swe ródo podmiotowe w pewncm dodatniem, pozjtywncm iiczu-

ciu, w\Tioszcem czowieka ponad wsz-lki*' przygiif^bicnio i zaihe^caj-

cm go tlo skupienia wszystkich swytli umysowych i fizycznych za-

sobów okoo przeksztacenia rzeczywistoci. Tein uc/U( i< in o treii

dudatiiicj, ()oz\ ty\viicj w ])raw(lziwen ti'<j;o sowa ztiai zcuiu. o treci

Twórczej, jest uczucie harmonii^ wewnf^trziH^j zgody rónorodnycli. hib

Jawct rozstrojonych, i sprzecznych czynników jednostkowego bytu;

uczucie jednoci w mnogoci; organicznej cznoci osobnika, odoso-

bnionego, jak sani wyraz wskazuje, od pozostaego bytu, z tyme by-

tem, do którego, jako czstka skadowa naley, a zatem z przyrod,
ze spoeczestwem, z istot wszechbytu, z Bogiem. Tylko takie pozyty-

wne uczucie harmonii oderwanej jednostki z ogóem, i wiadomo wewn-
trznego zadowolenia, szczcia, jakie z tern uczuciem si t zy, pokrzepia

na nowo energi umysu, oywia j i zachca do twórczego dziaania.

Uczucie harmonii w ogólnej swej istocie dziaa w kadym nor-

JualiuTn osobniku, jako bezpori'dnia siJa y< iowa. W ynika ono w spo-

sób naturalny z harn)oni juego ustroju hidzkirgo l»ytu. z wzajemnego
izupeiiieuia j'go tunkcy

j
yciowych. Naturalna wcw n«'ti zna harmo-

nia czyli zjj;*)(hi czowieka z samym sob, jego zmysiowej i umyso\s ej

organizm y i. rozbudza w nim 8wiad"ma^ potrzebt^ dojcia do zgody

i z pozostaym wiatem, z caem swem otoczeniem.

To zjwadnicze uczucie harmonii przedstawia si faktycznie w wiel-

kie j liczbie konkretnych odmian, stosownie do wchodzcych w jego

$kad czymiików. Ale we wszystkich odmianach wynosi ono ducha po-

nad przygnbiajce spory chwili, dodaje mu otuchy, odsania przed

znkanem okiem nowe, rozlege widnokrgi, napenia go wie, ru-

chliw energi w pracy okoo le])szej przyszoci. Najgt^bsze i naj-

potniejsze uczucia serca ludzkiego, - nadzieja, mio i wiara, — s
w gnincie rzeczy tylko szczegóowemi odmianami uczucia hannrtnii

i zadowoh'nia. jakie ono wywouje. W nadziei jednoczy < /.h>wiek har-

monijnie niepewna, tajemnicz przyszloi' z wasneui swujciii jt-^ic-

>Twem i przeczuwa spcniciic swego prawdziwego przezna* zenia y-
ciowego. Dziki liczporedTiim wizom uczucia, mio godzi go z ca-

yni pozostaym wiatem, a w szczególnoci z podobnemi do niego

istotami, dzcemi do wspólnych z nim celów. Wiara^ nareszcie, jako

uczucie, wznosi go w sfery nadziemskie, niebiaskie i godzi go silniej

i gbiej, ni wszelkie wywody rozumowe, z istot wszechbytu, z owym
najwyszym porzdkiem istnienia, od którego czowiek czuje swoj
zale^o (str. 87).
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Doznawszy laz, \vskuu*k jakichkolwiek porlnit-t, t^<.» u' /u< ia

\v(>wiiefrzii'j zgody, liarmonii.— a w normalnym stanie knltnry umyso-

wej ju dziocko wzrasta i rozwija si»^ pi''2y bezporednim n<lziale U^o

uczucia, — czowiek znajduje w uiem tyle bogoci i szczcia, ^-

cit|g1o na nowo za niem tskni, c staje si^ ono nieodzowni^ potrzeb

jego dncha. Nie jest to aden przesadny sentymentalizm, ani nie-

wiecia mikko uczucia, lecz objaw faktyczny jednego z naj-

|)otniejBzych czynników ycia umysowego. Do zgodnoci bowiem

i harmonii dsy nie tylko czowiek sentymentalny, o nastroju mikkiin,

uczuciowym. I zimny, przedmiotowy myliciel, uczony, choby uaj-

skrajniejszy pozytywista, przytumiajcy sztucznie wszelkie gbsze
poruszenia serca, uczuwa w swoim zakresie potrzeb zgody, harmonii:

cisa logika wymaga od niego wyczenia wszelkich sprzecznosi^i

(prawo logiczne wyczenia sprzecznoci i, a wic dnoci do zgody,

harmonii pr?:ynajniiii('j w zakresie wasnych myli. A bez wzgldu

na przekonania moralne, jakim hochijf, zawsze i on w swcm sumie-

niu poczuwa si bdzie do spenienia zasadniczego wymagania, i ^yli

prawa wszelkiej moralnoci, polegajcego na zgodnoci, harmonii czy-

nu z wasnem lepszem przekonaniem. Podobnie i surowym stanu,

w którego mniemaniu elazna energia jest najwyszym ideaem,

a wszelkie poruszenia humanitarnego uczucia karygodn saboci,
wyrzec si nie moie na swojem polu zgody i harmonii, lecz odczuwa

równie gboko jej potrzeb. lyiko przy pomocy dnoci do zgody

i harmonii, dziaajcej w masach, wytwarza on armie, posuszne jego

skinieniom: tylko z wasnego poczucia zgudy i harmonii z ustrojem

spoecznym, któremu przewodniczy, czerpie wiar w siebie i energi

do swych ( zynów.

W samej rzeczy, wyzna naley, e tak dla myliciela, jak i tila

ma praktycznego zgoda, harmonia jest tylko rodkiem pomocniczym

do osii;n licia celów postroimych; cho nie trudno byo by wykaza,

e i ich cele, — prawda przedmiotowa i dobrobyt spoeczny, — s
równie wyrazt^m harmonijnego zjednoczenia odpowiednich skado-

wych czymoików. Ale obok mylicieli, uczonych, oraz praktyków

wszelkiego rodzaju, s i tacy, dla których zgoda i harmoma nie jest

tylko rodkiem, lecz gównym ethm dziaania i to nie tylko w tym
lub owym szczegóowym zakresie, lecz we wszelkiej dziaalnoci czo-

wieka, w bycie ludzkim w ogóle. S to umysy, dla których harmo-

nijne wyrównanie kontrastów, sprzecznoci równowaga, jedno, syn-

teza stay si nieodzownemi potrzebami serca: lunysy. które zasf>oko-

j(»niu tych jioir/eb powicaj wszystkie zas()l)y swego ducha, cafa

su'oj dziaalno yciow. Zaszczepienie tej potrzeby harniomi i d-
noci ku niej w swe otoczenie i wykazanie,e od osigiiicia tego oain
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2sley szczcie prawdziwe narodów, ludzkoci, oto ich g()wnie zada-

iii<'. Utworami swemi pragn udowodni w sjiosób pogldowy mo-

no osignicia tego celu i wskaza rodki jego ursseczywistnieuia.

(7mj^y te uoaz miano poHów, arfystów. Ich potrzeba zgody, harmo-

nii skadowych czynników ludzkiego bytu, a w szczegóbioci har-

monii midzy treci idealn ducha a form zmysow jest wyrazem
poctufia tatetycznego^ czyli poczucia pikna, które, jak to zaznaczono

wyej fstr. 139", ]>ol«'<^ii wanie na harmoiiijnem zrównowaeniu treci

idi*aliu*j z fon Ml ziiiysowi|.

Tak T-(ly podmiotowym czynuikicm idt-alów artystycziiyili jest

poczucie rst ( tyczne pikna, jako hannonii treci i formy. Utwór, wy-

woujcy wraenie dysliarmonijne, moe l)y wszystkirm, tylko

utworem ai*tystycznym, ])odobriie jak zbiór dysliarmouijnycU i falszy-

Hy( li tonów nie stanowi nigdy muzyki.

Idea artystyczny miaby jednak charakter utopii, gdyby si
'opiera wycznie na tym czynniku podmiotowym i nie posiada zara-

zem niezachwianej zasady prztdmioUwfj, Oóby nam pomoga wszel-

ka tsknota za harmoni i zgod, gdyby zaspokojenie tej tsknoty
byo niemoliwem? Jeeli tedy nasze ideay estetyczne nie maj by
czczemi marzeniami, lub w najlepszym razie bawidekami fantazyi.

musimy wykazaó ich czynnik przedmiotowy, dajcy rtjkojmi ich urzc-

i-zy%viszc7,ahioci. Tym czynnikiem jest idea porzdku, yfftroju, jako

harraoiiiji.t i^o ustosunkowania <li:adnikt'>w rzeczywistejj^o ))ytu w jednej

«aoci. Idea ta ma charakter przedimotowy, poiiirwa/ wynika z nie-

wtpliwych danych dowiadczenia. Rzeezywisto, byt nie prz»'dsta-

wia sfj nam jako chaos, bezad, ieez jako zjednoczona w sobie cao
skadowych czynników, jako liarmonijny w sobie ustrój, jako wszech-

wiat § 5.2).

Nauka mo<^ i powinna podda t<| ide wszechstronnemu rozbio-

"3wi, wyjani jej znaczenie i donioso, lecz i najkrytyczniejsza

w tym wzgldzie nauka nie powmna zapomnie, e ona sama istnieje

i upada wraz z t zasadnicz ide. Wszelka dziaalno umysowa,
domagajca si prawidowego rozwoju swych skadowych czynników,

siaca do jakiegokolwiek ogólnego na rzeczy poghidu dowodzi z je-

dnej strony istnienia porzdku, ustroju w istocie bytn, wydajcej tak
dziaalno, a z drugiej strony staje si^ moliw i osiajin moe swój

(v\ jedynie ua podstawie realnego porzdku b^ tu, jego prawidowego
ustroju.

Nadto zaznaczylimy równie ju wyej Nti'. 17.^ i na^t.i, e w by-

cie dziaa sia syntetyczna, cakujca jego skadowe czynmki i wytwa-
rzajca cae szeregi realnych ustrojów, poczwszy od pocze ehemi-

4;2nych a do wspaniaego systematu cia niebieskich. Te wanie
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ustroji: wiatii zewiKjtrznego, wraz z bt'zpor<Mlriio dla nas dostpnym

ustrojrin naszego indywidualncf^o bytu, naszego iiniysln i ciaia - sta-

nowi enipiryrziiii podstaw naszej ogólnej idei o ])i a\\ i<lin\^yTn nstro-

jn wszechbytn izob, str. 97 i nast.. A idea ta nzupenia ze stanowi-

ska przculmiotowego nasze podmiotowe pragnienie zgody, harmouii.

nasz tsknot za ostatecznom usuniciem wszelkich sprzecznoci, dr-

czcych dotd nasz umys i serce. Rzeczywisto tej idei w przo<i-

miotow3nai wiecie przekonywa nas, e ideay estetyczne powszecuiej

zgody, harmonijnego zestrojenia najbardziej rozstrojonych w danej

chwili czynników nie s wytworami uudnej fantazyi, lecz maj swe

ródo w realnych siach wszechbytu, w owych siach syntetycznych,

wytwarzajcych coraz doskonalsze i bardziej harmonijne ustroje. A z te-

go wynika bezporednio przekonanie o nrzeczywiszczalnoci naszych

ideal<jw, o monoci ich realizacji wród powszeclmych w^arunków

istnienia.

Utwuiy poezyi i sztuki moemy nazwa strojem^ którym czo-

wiek swe ycie upiksza. Slr('>i ten, jako wytwór podmiotowy, la^zy

si jak najcilej z ustroje,n \v s/c( hbytu, jako z objawem porzdku i U-

Uut w<-'ielonego w wiat rzeczywisty.

2i Dziaalno poznawcza umysu ludzkiego i czcy si z ni

idea logiczny prawdy ma sw podstaw przedmiaUnv w idH rztntft-

•to4ci^ w uznaniu czego realnie bytujcego, jako przedmiotu poznania,

wiedzy, nauki. O tej idei rzeczywistoci mówilimy ju szczegóowo

przy rozbiorze zasadniczych czynników wiedzy (§ 4,3). Poznanie pra-

wd \ polega na przystosowaniu naszych szczegóowych myli do rze-

czywistoci, a e rzeczywisto istnieje w naszym umyle tylko jako

idea, oparta wprawdzie na danych dowiadczenia, lecz zawsze jako

idea, - wic poznanie ])i'awdy polcf;:i na przystosowaniu naszych

szczegóowy (li myli o rzeczac h dn naszej idei o i'Z(»czvwistoci.

Zrorlcm pod,iih>t }ifi'ni u >/i lki( li ideaów puznawrzych jest przy-

rodzona umysowi iudzkicnm ( i< kawos. ( yli chc bliszego poznania

rzeczy, zwracajcej na siebie uwag, i rozwizania wszelkich zagadek,

narzucajcych si i)rzy takiem [)oznamu rzeczy. W skiad tej przyro-

dzonej ciekawoci wchodz jako czynniki zasadnicze: z jednej strony

poczucie nii^wiadomoci i wtpienie, jako czynnik ujemny, ncgacyjny,

a z drugiej — mio prawdy, pragnienie przyswojenia sobie jasnego,

niewtpliwego pogldu na wiat rzeczywisty, jako czynnik dodatni,

pozytywny. Czynniki te w zwizku z ide rzeczywistoci wytwansaj
rozliczne ideay na ])o1u p<:)znania rzeczy, nauki. Kilka uwag wystar-

czy do przekonania si o tern.

Pierwiastkowo, na niszych stopniach rozwoju umysowego, ndb-

wiek zadawala si swym naiwnym realizmem i uznaje za prawd rm^

.1
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ezywist wszystko, co mu si bezporednio praw<i wydaje. Przeko-

nywajc si jednak wskutek codziennych dowiadcze yciowych o uu-
dnoci i omybioci swych wyobrae i i)oj<j o rzeczach, staje si^

(Ktroiniejszym w swych sdach, a gdy i ta instynktowa ostrono
nie uwahiia go od wielu nowych bdów, traci coraz bardziej bezpo-

rednie zaufanie do swych zdohioct poznawczych i spoglda nawet
w kocu z pewnem niedowierzaniem na ich wiadectwo. Fakt niezgo-

dy, dysharmomi pomidzy bezporednio narzucajccmi f^i pojciami

o rzeczach, a istotn rzeczywistoci, zostaje uznanym jako nie |)0(ll(^-

^i^ajoy wtpliwoci i zmienia zasadniczo stosunek uniyshi do prze(i-

luiotuu- jioznaiiia. Wtpienie wdziera si w myl i staje si jeduym
ii czjiuuków jej dalszt go rozwoju v:^v< .l.i

; 5,1,2. l

Wtpienie, jako wynik ni< zi:;ody myli pomidzy sob, jako

objaw dysharmonii w ( zyiinoeiacli umysu, czy si zawszt* z uczu-

ciem niezadowolenia, wewntrznego rozstroju, umysowej niemocy. To
njoimie uczucie wywouje jednak znowu naturak reakcy ze strony

dodatnich, pozytywnych czynników umysu. Czynniki te wyraaj si
na tern polu coraz wyszym rozwojem przyrodzonej ciekawoci, przy-

bierajcej wskutek kultury umysowej charakter gbokiej mioci
prawdy. Wszelkie przekonanie o prawdzie tego lub owego pogldu,
— choby jaknajbardziej bdnego ze stanowiska przedmiotowej kry-

tyki, — powoduje w danym osobniku uczucie bogie zadowolenia, bo
jest objawem wewntrznej zgody skadowych czynników umysu i usu-

wa drczcy go uiespokój. Któ nie doznawa U'<y ^ l)o'?ien;o uczucia

wcwiitrznec:o zadowolcina wskutek prz\ swoj uia sobi(» prawdy w tym
Inb owMii zakresie \vi.'dzyy Rozwizanie zagadki, natl kt<'»rem suszy-

limy snUie gow, moe suy za najlcjKSzy ]irzyka(l. Ztd to ju
na najniszych stopniach rozwoju lunysowego dziaa dno do usu-

nicia wszelkich sprzecznoci mylowycli, o ile te dochodz do

wiadomoci danego osobnika, a wic i dnoó do zgody pomidzy
mylami, jako róda wewntrznego zadowolenia. A e zgodno
myli pomidzy sob, a mianowicie myli o danym nowym prze-

dmiocie z naszemi ogólnemi pojciami o przedmiotowej rzeczywi-

stoci, stanowi btot naszego pojcia prawdy; pi'zeto ow dno
do harmonizowania naszycli ]»oj o rzeczach w celu osignicia

zadowolenia z icK wewntrznej zgody, nazj-AYaniy susznie mioci

Ideaem naszych dnoci poznawczych jest moliwie pena z--i-

lia wszystkich ezynnik<'»\v poznania rzeczy, usuw ajai a, jeli mona.
w-<zf'lkie wtpliwoci i ol)dai"za jea nas w lym zak lesie dziaania umy-

-iowego najwyszem, dostpneni wiód danych warunków zadowole-

niem. Ideaem nauki jest haniionijuy iLHtrój, systemat naszych po-
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gldów na przedmiotow rzeczywisto, zgodny wedle moinoici jak

najcilej z t rzeczywistoci.

cziiikiciii ])omi(jdzy poczuciem rdewiadomoci, jako puiiki4?m

wyjcia sainDdzidnego poznania rzf^czy, a zblieniem si^ do urzeczy-

wistnicida idculu })rawdy — jest badanie^ dajce si najkrócej okre-

li jako szukanif odpowiedzi iia drt^czjice nmys pytania. Slitózmc

bardzo niektórzy tilozotbwie zaznaczyli, c wszelkie badanie opiera

si na racjonalnie postawionem pjfUmiuy wi^ na czynnoci pytajcej,

Kant utrzymuje, ze rozumne postawienie pytania jn jest wielkim

i niezbdnym dowodem mdroci i rozwagi (es ist schon ein grofiser

nnd nOthiger Beweis der Kiugheit und Einsicht zu wissen, was man
yemiinftger Weise fra^n solle). Hoenb Wboski nazywa ow czyn-

no pytajc la facuUi du pourquo\. Znany myliciel W. WaswsLL
powiedzia, e prawidowe postawienie pytania jest nie mao wanym
krokiem na drodze do jego rozwizania (rightly to [)ropo8e a problem

is no inconsiderable step to its solution). A wspóeczny badacz przy-
'

rody "W. Pueyer wówd w tym wzgldzie: „Nauu idiiyin ])uid<te]ii

wyjcia wszelkiego badania jest ezyimo pytajca." „Wszystkie teo-
]

retyczne nauki s w gruncie rzeczy usiowaniami zasjMjkojeiiia pytaj< ej \

fnnkoyi umyshi." Zreszt sprowadza si to wszystko ju do zdania \

Bacona: „Prudens. quaestio <piasi dimidium scientiae." I w samej ]

rzeczy, na czele wszelkiego badania, wi^c i wszelkiej filozofii i nauki, ]

stoi zawsze pi/tanie, narzucajce si umysowi i domagajce si od|M>-

wiedzi. Zarówno cay dalszy kierunek docieka, jak i dobór ich ro-
dków, wic i ich metoda, zaley zasadniczo od postawionego pierwia-

stkowe pytania, streszczajcego w sobie cay przedmiot badania. Jn

.

dziecko objawia swoj przyrodzon ciekawo, jako wynik utajon^ i

jeszcze mioci prawdy, w pytaniach, któremi obsypuje doro^yh: po
j

co? dla czego? na co? Wyzna wprawdzie naley, e narówni z czo- ^

wiekiem, nierozwinitym naleycie pod wzgldem imiysowym, zada- .

wala si ono zazwyczaj byle jak od[)()\vie(lzi. Ale samo |)odiiosze-

nie i stawianie pyta jest dowodem budawcz<'j czynnoci luuysiu, kto-
|

ra przy odpnwiedniem rozwoju i wyrobienin, ^^taje si wiadom po- '

trzeb rozwizania zagadnie, narzucajtych si przy roz})atrv\va,niu

rzeczy. Potrzeba ta doprowadza w kocu umys do wytworzenia;^

i moliwego urzeczywistnienia ideaów poznania prawdy, nauki. J
Bi Przechodzimy, nareszcie, do wykazania czynników, skadi%y

cych si na wytworzenie ideaów ttycmyeky czyli moralnych. A
Zasadniczym czjmnikiem podmiotowym wszelkich ideaów mozsid

nyoh jest objaw umysowy, zwany oumimUm^ czyli poctwiom hiop^hm

nem. Wspomnielimy o nim ogólnikowo przy charakterystyce tS^p^
wych objawów yt ia um3 sow4'go (str. 141). Obecnie mtudmy ^
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nim zastuiiowic nieco bliej, aby wnikn% gibk^j w istot- ideaów
morahiyci.

Kady czowiek od ijiei^wszych ch^^il wiadomego ycia czuje si
cs^k wikszej caoci, czonkiem szerszego astrojiif zalenym od

pewnego nad nim stojcego porzdku. Ten wyszy porzdek narzuea

ma nawet w stanie natury. Widzielimy ju wy(^j (str. 97}, e
zmiana dnia i nooy, pór roku, wogóle stay i prawidowy przebieg

objawów przyrody wpaja w niego przewiadczenie o istnieniu porz-
dhi rzeczy, którego on dowoli zmienia nie moie, i do niego w swem
iJzialaniu koniecznie stosowa si mtisi Nadto wrasta czowiek
w stanie kultury bezporednio w porzt^ek spoeezny (rodzina, s()oe>

( zestwo, ustrój pastwowy i, z któr3rm si jednoczy wraz z rozwojem

swych stosunków yciowych i w którego zakresie spenia pt'wne tim-

kcye. Nareszcie, narzuca mu si.j nic iiuiiej doranie poczucie zaleno-

ci od \\-y!«'/yh praw ycia uHiyslowr^iro. których on ró^mic flowo-

Inie zmienia nic inoc. Prawa to rlomat^aj Nit' oil niego n|>. z^ody

wewntrznej z sarnym sob. w mylach, ucznt ia* h i czynach; logi-

cznej prawidowoci w rozwoju swych pogldów, jeeli chce pozna
wiat, spenienia pewnych obowizków moralnyci, niezalenie od ze-,

wntrznej kontroli spoeczestwa, jeeli nie chce utraci szacunku dla

samego siebie, nadwyry swej godnoci osobistej, rozmin si ze swem
przeznaczeniem i t. d. CbXj ten wyszy porzdek umysowy, ducho*

vy, w odrónieniu od fizyczn^^o i spoecznego, jednoczy si wskutek

rozwoju yciowego ludzkoci w idei Boga, którego rozum uznanym
by musi za ostateczne ródo wszelkich rozumnych praw i wymaga
naszej orgauizacyi umysowej. Wyszy ten porzdek znajduje swój

wyraz dziejowy w ustroju religijnym stosunków ludzkich tzob. str. 87

i 165 . W normalnych stosiuikiu li kady pojcdym zy osobnik otlczn-

wa sw zaleno i od togo duchowego porzdku, jako od jctlncgo

z niezbdnych czym i k '^ swego ycia umysowego. Wyamani' si*j

(i>obnika z pod tego porzdku duchowego jest objawem nic uinicj

anomalnym i gronym dla dobrobytu ludzkoci, jak jego wyamanie
si z pod porzdku spoecznego i fizycznego.

Poczucie przynalenoci do wikszej caoci i zgody z ni jest

ródem zadowolenia dla kadego osobnika, podnosi go wewntrznie,

nadaje mu we wasnych oczach wiksz warto, zaszczepia w niego

pnewiadczenie o zadaniach i celach ycia, godnych natenia osobi-

stej energii, pracy, a nawet ofiamoscL Poczucie ograniczonoci i cz-
stkowod jest tak sihie w kadym rozwinitym umysowo osobniku,

e nie moe on znale zupenego zadowolenia w swym bycie ury-

wkowym, tragmentamjma. czno z szerszym ogóem jest dla nie-

go iii' tylko fizyczn, ale i umysowi^ moraln potrzeb, kióra si do-

StottYtf, Wwtfr do UozotU. H

Ltoogie
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maga usilnie zaspokojenia wbrew dnociom osobniczym. Ztd to

wadnie pochodsi owo uczucie wewntrznego zadowolenia, jakiego oso-

bnik doznaje wskutek swej cznoci i zgodj z szersz caoci. Im

ta cao jest wysz i gt^bicj pojt, tern i owo uczucie zadowolenia

staje si wznioslejszem i gbszem.
Przeciwnie, wszelka sprzeczno pomidzy osobnikiem a szersze-

mi krtjgami istnienia, do których jako czstka naley, wszelka niezgo-

da z wyszym porzdkiem rzeczy pociga za sol)!i wewntizut- iiim-

iluwi ilciiir. zui/a |)Ocziici<' osobistej (godnoci, pizygnt^bia, j>uJkupuji

zautauic du ^ilUlego si<4ue, oraz wiait^ w <^'I i ]>rzeznaczeni*' swego

istijiciiia. Osobnik utrac wtedy coraz bardziej poczucie swcj waii'

-

ci; ycie wydaje mu si bezeeloweni, wic je lekceway i pomiiiio

stosunkowo korzystnych nawet warunków bytu, wzmaga si w nini

niezadowolenie z samego siebie i z wiata tak silnie, e wywouje cz-

sto czyny rozpaczliwe, jak zbrodnie wszelkiego rodzaju, lub samobój-

stwo. Anarchizm wspóczesny jest smutnym, ale najbardziej chamkte-

rystycznym objawem takiego rozprzenia normalnej cznoci i zgo-

dy osobnika z wyszym porzdkiem rzeczy, zarówno z najpro-

stszemi prawami przyrody, jak z ustrojem spoecznym, jak wreszcie;

z wymogami bytu duchowego czowieka, z prawami estetyki, logiki

i etyki.

Z powyszych uwag okazuje si, e poczucie moralno c^yli tw^

mienie, jako poduiiotowa podstawa wszelki( li ideaów etycznych, ska-

da si z trzech zasadniczych czynników, jakicmi s:
li ISwiadniiiósc naleenia do pewnej ogólniejszej caoci wraz

z ])oczuciem zalenoci od wyszego porzdku rzeczy, uosobionego

w tej caoci;

2) Zadowolenie wewntrzne, wynikajce z dziaania, zgodnego

z wymaganiami tego wyszego porzdku w jego duchu, o ile wyn»»
gania tu dochodz do wiadomoci osobnika;

j

3) Niezadowolenie wewntrzne, wynikajce z naruszenia zwi*

zku i zgody osobnika z caoci, do której naley i z wyszym po-

rzdkiem, od którego zaley.

Dziki temu poczuciu moralnemu, czyli sumieniu i jego bezpo

rednim wskazówkom, rozwijaj si w czowieku coraz peniejsze

i wzniolejsze ideay yciowe czyli moralne, majce na oku bd do*

brobyt zmysowy, materyahiy czowieka, jako czstki ustroju ekono-

micznego przyiutiy; ba«l dubiubyt sp( »!(( zny, oparty na kooperacyi

wikszych mas przy speni'niu ws|)óliiych n l^w
;
bd nareszcie d<>-

brobyt duclii>\\ y, wynikajcy z cznoci i z^ody osobnika z zasii^

wszechbytu, z Bogii^m (zob. wyej str. KiO i nast.i. Tre tych idea«

ów yciowych czy si naturalnie jak najcilej z pogldem na

Diitizf
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i pizeznaczenie ludzkiego bytu. A pogl%d ten zaley znowu od bli-

szego okrelenia bytu w ogóle i jego przedmiotowych czynników.

Poniewa wszelkie idealj, jako wytwory normalne umysu lu-

dzkiego, w przeciwstawieniu do samowolnych utopij, musz by, jak

si to oka/ao wyej (str. 169 i nastj. urzci zywiszczaliu mi, przeto

i ideay morahie, yciowe maj racy bytu i zdolne s usprawiedliwi

swoj tre pizrd wymapfaniami krytyeznemi imiysu tylko o tyk^,

o ik' mono i( li urzec z>"vvistniema jest uzasadnion przf^dmiotown,

t. j. o ile natura i ustrój wszechbytu daj rkojmi ich urzeczywi-

szczalnocL Zt%d wynika konieczno wykazania: jakim wszechbyt

by powinien, aby móg stanowi tak% rkojmi, i czy jest takim

w rzeczywistoci?

Kast uczyni zalen urzeczywiszczalno ideaów moralnych
od idej: wolnoiei woH^ niesmierielnodn duszy i Boga. Wolno woli

jert koniecznym warunkiem odpowiedzialnoci czowieka za swe czy-

ny^ wi^c podstaw wszelkiej w ogóle moralnej oceny dziaa ludzkich.

Niemiertelno duszy jest niezbdn, wedhig Kanta dla tego, e ona
tylko daje mono wyrównania uicsprawirnlliwoci doczesnego ycia
zgodnie z wyiuaganiami inoraliu jni. X<ir« .-zcie. musi istnie sprawie-

dliwy .o^dzia i \vsz('(jluuo«iiy wykonawca wyioków sprawiedliwoci,

!?<ly w przeciwnym razie ni<' mielibymy rt^kojmi, e nasze ideay

momhic bt^d w istocie prdzej czy póniej urzecz3'wistnione. Cho-

• ia, wedug Kanta, idee te nie mog by teoretycznie udowodnione,

to jednak maj one stanowi przynajmniej przedmiot wiart/^ gdy
inaczej sprzeciwialibymy si bezporednim wymaganiom poczucia mo-
moralnego. Wymagania te za Kant w swej Krytyce praktyanego ro-

zmntt uznaje za nieodzowno i niezaprzeczalne, za jedyn podstawy

prawidowego rozwoju ycia umysowego czowieka (zob. te wyej
str. 173 i nast.).

Kie ulega wtpliwoci, e zaznaczone idee Kanta w istocie wa-
nmkuj urzeczywistnienie naszych ideaów moralnych i e bez uzna-

nia tych idej wtpi musimy o monoci realizacyi najelemeutarniej-

szych wymaga dobra i s)>rawiedliwoci. Ale idee te nie maj u Kan-
ta charaktcm przcchuiotowego. lecz s tylko wymagali likaiui rozumu

praktycznego, a zatem w istoi ic swej czynnikami poduiiotowemi. nie

zawierajcen w sobie wikszej rkojmi prawdy, anieli samo bezpo-

rednie poczucie moralne. Tymczasem chodzi wanie o to, (;zy i na-

sze ideay morahie znajduj swe potwierdzenie^ przedmiotowe, t, j.

czy niezalenie od tych ideaów, wszechbyt, badany ze stanowiska

empirycznego, wykazuje tre, zgodn z tem\ ideaami, zawierajc
w sobie dane do ich faktycznego urzeczywistnienia. Bez wykazania

takiego czynnika prawdziwie przedmiotowego ideaów moralnych, nie-

uiyiiized by Google
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zalenego od ich treci podmiotowej^ bd one zawsze wystawione

zarzut, e s jedynie utopiami, nie dajoemi si nigdy i nigdzie urz

czywistnió, a zatem wygórowanemi wymaganiami tych lub owy
osobników, bez monoci ich realizacyi wród danych warunków przed«

miotowego bytu.

Otó, tym czynnikiem przedmiotowym wszelkich ideaów mora*

nycli. narzucaj^jym si nam empirycznie, niezalenie od ich tr^ci

pofbniotowoj, jest idea celowoci w ustroju wsze<'h1t\ f u, jego teleolomi

Jak [>udiiiiuowym wymogom |)Oznama prawdy odpowiada przedimo-

towa idea rzeczywistu.sci, a ideaom estetycznym pikna — hannonij-

ny ustrój w-szechbytu: tak ideay moralne i yciowe czowieka znajdu-

j swe [)otwierdzenie i podstaw swego urzeczywistnienia w celowo-

ci wiata. Kilka dabzych uwag wystarczy dla bliszego wyjanienia

tego czynnika w granicach naszy* 1) 1*ada ])rzedwstpnych.

Kant rozróni jasno stanowisko meiodolofficzne od mtUkfityezntgo

w badaniach nad celowoci. Ze stanowiska metodologicznego mamy
na oku rozwiza kwesty o znaczeniu i zastosowaniu idei celowoci,

tcleologii, przy objanieniu zjawisk wiata. Metafizyce za chodzi o to^

czy celowo istnieje faktycznie i po za umysem ludzkim, t. j. czy

mona j uzna za czynnik przedmiotowy? T wic tylko kwesty
obecnie roztrzsamy.

Celowo prz(*dstawia si nam ])rzedmiotowo w takiem ustOMm-

kowaTiiu czci i cao< i danego ii>tioju, e kada cz wskutek swej

zaluuuid od caoci spenia prwii«5 ezynnoci czyli fttnkcye na ko-

rzy caoci, t. j. znajduj' w dobrobycie cao.ci cel swego dziaania,

a cao, odwrotnie, wskut<'k bwej zalenoci od czci, spenia pewno

limkcye na korzy tycb czi i, t. j. znajduje cel swego dziaania

w dobrobycie czci. Tak tedy zaleno dobrobytu czci i caoci

w danym ustroju od ich dziaania na wzajemn korzy, ^ stanowi

istot wszelkiej celowoci, jako objawu przedmiotowego.

Tak okrelona celowo moe by pojt jedynie jako wynik

myli, obejmujcej wszystkie skadowe czynniki ustroju, naznaczajcej

kademu odpowiedni ftmkcy w caoci i przewidujcej wyniki tegp

wz iirmncgo na siebie dziaania czci i caoci. Bo jeeli ju kombi-

nacya skadowych czynników kadego w ogóle ustroju moliw je^^^t

iedvnie wskutek dziaania mvli izob. str. ll^KJ i na.sti, tembardzi«'i

powu tizif to naley o k' <iiil)i.iiat vi celowej, ktur obecnie rozbii-ramy.

Prawda, wyzna iialry. i' myl, jako m3'^l, dostpn jest jedy-

11 i«' pudiiuutowo dla sanugo mylueciro jestestwa. Ja wiem tylk*.'

o swoich mylach; obcej za myb l)ez])orednio przenikn nie mog:
podobnie jak moja myl nie jest dostpn bezporednio dla obcej,

wiadomoci. Podmiotowo za cel jest myl, dc do urz

. .
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^ema swej treci. Zt%d pochodzi, e obce cele lue mog byó prze-

dmiotom naszej bezporedniej wiedzy. Co kto inny uczyni zamierza,

tego bezporednio odgadn nie mog^, podobnie jak o zamiarach,

istniejcych w mojej wiadomoci, nikt obcy bezporednio nic wie-

dzie nie moe. Jeeli pomimo to, przewidujemy nawzajem nasze ce-

le i moemy je nawet czsto dokadnie okreli, ma to miejsce jedy-

nie przy pomocy pewnych przedmiotowych danych, iinioliwiajcych

odtworzenie obcej myh w naszej wiadomoci. Takie odtworzenie

zaley od dwuch zasaduii zych warunków:
1' od podobiestwa czyli analogii obcych myli z nai^zemi

mylami

;

2) od wyraenia obcych myli za porednictwem zrozumiaej
dla nas kombinacyi pewnych czynników przedmiotowych.

Na spenienia tych warunków polega istota wszelkiej mowy, ja-

ko rodka wyraenia i udzielania sobie nawzajem naszych myH. a-
dzie lozomiej si nawzajem jedynie dla tego, e ich ycie umysowo
obejmaje wiele podobnych czyli analogicznych objawów, i e objawy
te cz si z pewnemi zmysowemi znakami, wywonjcemi w danym
nmyle objawy podobne do tych, jakit? posiada umys obcy, wyraaj-
cy sw tre przy pomocy tych znaków. Dla tego te wynikaj mi-
dzy ludmi zawsze nieporozumienia, gdy róne wariuiki ich rozwoju

umysowego zmniejszaj liczb i( h i)bjaw('.w analogicznych, albo gdy
objawy te nie wyraaj swej treci zapomoc jasno zrozumiaych

znaków.

Zaznaczone warunki wniknicia w tre oV)cej myli wyjaniaj
doranie, jakie nieprzebyte tnidnoci napotyka musi umys ludzki,

gdy usiuje zrozumie najwysze cele wszechbytu. Podczas gdy rze-

czywisto i ustrój wiata narzucaj si nam przy pomocy zmyso-
wych danych i staj si wskutek tego przedmiotem zewntrznej ob-

serwacyi i dla tego nie wywouj zazwyczaj nieporozumie i wtpli-

we^; to przeciwnie, kwestya celowoci w ustroju wszechbytu -
czy si bezporednio z pogldem na jego tre wewntrzn, utajon,

na myl } jt|c i dziaajc w nim, a to wymaga z natury rzeczy

iNula gbszych i bardziej skomplikowany ch. Przecie ju odnonie

do zwykych przedmiotów naszej wiedzy atwiej opisa zewntrzny
wygld danego jestestwa i nawet przedstawi jego ukad anatomiczny,

anieli wnikn w jego y( ie wewiitrznc, okreli dokadnie czynniki,

W|^)rawiajce w mch jego iu zncna, myli i dnocL Có dopiero, gdy

chodzi o psycliolooji wszechwiata!

Nawet, gdybymy bez dalszych przedmir-trwych dowodów, przy-

j- istnienie rozumnej i wszechmocnej istoty bytu, t. j. Boga. wyzna
musimy, zgodnie z warunkami wniknicia w obc myl, e o mylach
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i celach Boga wi(>dzieó cokolwiek moemy jedynie, jeeli te myli
i cele objawiaj si w sposób dla nas dostpny i zrozumiay, a wie
tylko wtedy, gdy na wiat i dzieje ludzkie patrze bdziemy jako na

objaudmU tred wewntrznej dttcka boego. A przy tern moe by
mowa tylko o oelach Boga w zakresie naszego bytu, a nie o jego ce-

lach bezwzgldnych, najwyszych.

Ale i wtedy, gdybymy zdoali na podstawie rozbioru danych

empirycznych wykaza, e wszechwiat, jako harmonijny itstrój, po-

siada wszelkie ce<'hy ciaa, oywionego fluchem, myl — na [Kido-

biestwo ciaa ludzkiego; - e wewntrzna, roznmna tre wiata

wyraa si rówiiii' jasno w jeo:o objawach, jak tre naszego mnysu
w riK lia( h naszego ciaa, w mimice oblicza, w spojrzeniu, w gfosio,

w wyrazach i w tym podobnych rodkach zewntrznego przejawienia

treci wewntrznej zob. moj Syntez dwóch dwiatów, str. 41 i nast.);

nawet i wtedy dokadne okrelenie ostatecznych celów wszechbytu,

okrelenie owego idealnego x, o którem mówilimy jako o zasadni-

czym czynniku twórczoci (str. 189), byo by zadaniem^ przewyi-

szajcem rodki ludzkiego poznania dla dwóch gównie przyczyn:

1) dla braku dsej analogii pomidzy naszemi ludzkiemi my-
lami i celami a mylami i celami wszechbytu;

2) z powodu niemonoci cisego poczenia pewnej trem my-
lowej z pewnemi przedmiotowo danemi objawami wiata, jako okre-

lonemi wyrazami tej treci.

Zaznaczylimy przcd^wszystkicin tiudnoci, jakie umys ludzki

najotyka. gdy pragnie szczegciowo pozna ( ele wszechbytu, aby tom

swobodniej, nie naraajc si na zarzut stionnnci. roztrzsa kwe-

sty, obecnie nas obchodzc, o celowoci w wiecie w ogóle. Mog
wyzna, e nie mam dostatecznych danych, aby szczegóowo okreli

ostateczne cele, do których zmierza np. ten lub ówm stanu, kieru*

jcy w obecnej chwili naw potnego pastwa; ale pomimo to mog
twierdzi, e z jego dolychczasowych dziaa wynika w sposób nie-

;

wtpliwy, i w ogóle dzi^a celowo, e zatem i w kwestyach biecej
polityki nie jest pozbawiony rozumnych celów. Bliszy pogld na te

cele bdzie zawsze tylko hipotetycznym, bo w tajniki obcej duszy,

nie wyraajcej ostatecznie swych myli, wnikn nie mog; ale po-

mimo to uzna musz nie za hi])otez tylko, lecz za ]>rawd niewt-

pliwa, i (')W mi^ sianu ma na oku pewne cele i zmiciza w sposób

rozumny do ich urzeczywistnienia. Nawet czyny na pozór bezcelowe,

niezrozumiale dla mnie, nie zdoaj podkopa mego zaufania w ogóln

rozumn celowo jop^o dziaania.

W takim zupenie stosunku znajduje si umys ludzki do celów

wszechbytu. Okreli te cele szczegóowo, oznaczy ich kres ostata-
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tzny, — to jest rzecz Tiiomoliw, wobec faktu, e cele te dopiero

si^ arzeczywi$tniaj%, c rnch ckwili biecej dalekim jeszcze ji^st od
owej krystalizacyi, przedstawiajcej dziaanie celowe js^o rzecz doko-
nan. Gdy patrz na rozwój aieznaiiej mi roliny, nie mog przewi-

dzie, jaki b^zie miaa kwiat i owoc. Mog nawet napotka wiele

faktów na pozór bezcelowych, niezroznnuaych* dziwacznych, któiych

wyjaimó nie mog, nie wiedzc do czego to wszystko ostatecznie

zmierza. Ale inaczej rzecz si przedstawia, gdy p^i^m: czy rolina

w ogóle si rozwija, czy uwydatnia pewien z g^>ry w niej lecy
typ swego f^atunku? wic i gdy pytam: czy sprawy wiata w ogóle

rozwijaj si |)ruwidknvo, czy istiii(\je w nim w ogóle celowo rozu-

nma? Otó. dla twierdzcej od|)0\viL'dzi na to pytanie, bez w.szclki< li

zastrzee i wtpliwoci, nie brak nam danych empirycznych na ka-

dym kroku.

Najoczywistszym dowodem dziaania prawa celowoci w wiecie

jest kady ywy organizm. W nim urzeczywistniony jest przedmio-

towo idea celowoci, w podanem powyej okreli iiin str. 212;>. Jego
czynniki skadowe, pojedyncze organa, spehiiaj widocznie pe\\^o

fonkcye na korzy iycia, i rozwoju caoci, — a wic na korzy jej

dobrobytu; a z drogiej strony cao, jako ywe jestestwo, odwdzicza
si, e tak powiem, za to kademu ze swych skadowych czynników,

zaspakajajc jego potrzeby i dbajc o jego dobrobyt. Przy tern oka-

zuje si w sposób niewtpliwy, e takie ustosunkowanie skadników
nstroju organicznego, celowoci swoj przewysza najbogatszy zasób

treci uinystowej, jaki napotykamy w samyiii tym uaiioju, jako cao-

ci, a tem bardziej w kt(')i ym kolwiek z jego skadników. To znaczy,

celowoci, narzucajcej sic nam jako fakt empiryczny w kadym ustro-

ju organicznym, nie moemy uwaa za wynik jc^m wasnego dziaa-

nia, ani dziaania jego skadników. Logika, faktów zniewala nas tedy

do uznania, e ju przy wytworzeniu najpierwotniejszych typów ustro-

ju organicznego dziaa musiay w wiecie przyczyny celowe, zdolne

w taki sposób ustosunkowa czynniki nieorganicznej materyi, e z nich

wjtworzyy si owo ustroje, budzce sw celowoci podziw najge-

nialniejszych umysów wród ludzi.

S wprawdzie umysy, które sdz, e wprowadzajc w rachub
miliony lat rozwoju uatwiaj sobie wyjanienie kwestyj zasadniczych.

Jak gdyby nauka moga bada odleg przeszo, jeeli w niej nie

panowaa ta sama logika, co w chwili obecnej! Zreszt, z ziarna

pszeniiy, znalezionego przy mmaiach egi{j.>kich, i dzi jo tysicach

nie wYrasta nic innego jeno pszenica: czy mona tedy sdzi, e
z zasiewu nierozumu i beziclowoci kiedykolwiek, choby po n)»!\\vie

miiouów lat, rozwin si kwiat rozumu i owoc celowego dziaania?
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Czj to nie byby cud daleko wikszy, anieli B wszelkie cada. o ja^

kich donosz zabobony najmniej rozwinitych mnyriowo ludów?

Wiadomo powszechnie i adnej oo do tego wtpliwoci byó nie

nioi
,,
v na jlnirti/ii

j
pomysowy mechanizm, wytworzony przez czowie-

ka, |)ud wzglt^djii (.'i-lowc^o iistosnnkowania .swycli skadowych czymii-

ków wytrzyma nie iiior ])<)r('»wuaDia / iiaj])rostszyni c>r(:>;anizinpm. Me-

chanizm jest wytworem luartwym. niezdohiyiii ani przeeiwdziaat si-

om zowntjtrznym, przynoszcym mu szkod, ani znytkowaó si ko-

rzystnych dla swego istnienia i dziaania, i dla tego bez zewntrznej

pomocy zuywa si^ w krótkim czasie. Organizm, przeciwnie, posiada

sam w sobie zasadnicze warunki swego istnienia, ycia i rozwoju,

przeciwdziaa szkodliwoeiom zewntrznym i wewntrznym, znytko-

wywa korzystne czynniki swego otoczenia i zabezpiecza w ten spo-

sób sam przez si wasny byt i dziaanie. Nadto organizm odnawia

si i rozmnaa, zawiera tedy w sobie warunki udoskonalenia swego

ty])U w nieskoczonej mnogoci szczegóowyc-h osobników, podczas

gdy mechanizm uderza nasz myl sw bezwzgldn jaowoci, po-

zostaje na wieki bezpodnym.

(tdybymy jednak, poniiuio to, w iM-zhidiuj pnsiyni znak li me-

chanizm, wiadczcy o celowoci w .swoim ukadzie, rzYlysmy wpa-

dli na myl, e jest on wytworem jakich wirów piaskowych, panuj-

cych w t'j ])U>tyniy Z pewnoci, e nie; przeciwnie, na })od.siawie

analogii znalezionego mechanizmu ze znanemi nam wytworami myli

ludzkiej, bylibymy przekonani, e nie móg on powata(' w tej pusty-*

ni sam przez si, e musi by dzieem istoty celowo dziaajcej, czo-

wieka. A gdy na równie martwej niwie nieorganicznej przyrody na-

potykamy organizm, przewyszajcy ustrojem celowym stokrotnie naj-

genialniej pomylany mechanizm, czy mamy prawo dowodzi, e po-

wsta on sam przez si z owych martwych, bezpodnych czynników

nieorganicznych bez wszelkiego udziau myli celowej? Czy podo-

bne zdanie nie byoby objawem grubej nielogicznoci, zamykajcej

umylnie oczy przed analogia, jaka si nam fektycznie narzuca pomi-

dzy mechanizmem i orgaiuzraeni? Cz^' umys prawidowo mylcy,

a wolny od powzitych z g''»rv przesdów i od doktryucrskich uprze-

dze^ w obec faktycznej clownt i ustroju orgarjicznego, nie musi wy-

zna. e jest on wytworem lo/umu, przewyszajcego geniahiosci

o tyle rozum ludzki, o ile wewntrzna < elowos organizmu przewy-

sza celowo najdoskonalszego mechanizmu?

Takie te byo zdanie od wieków wszystkich zdrowo mylcych

umysów, zastanawiajcych si bez uprzedzeti nad istot organizmu.

Dopiero póniej, pod wpywem postronnych tendencyj, a w szczegó-

lnoci tendencyi wyrugowania myli z wszechwiata i otoczenia jej
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aureol diuniu pro ze swej „nauki'^ czowieka, powstay wNiniiszoin', fUn-

tAzjrjjae doktrjuy, usUuj^ wyprowadzi celowo w ustioju orgaiii-

cznym z dziaania czyimików, pozbawionych celowoci. Matcryalizni

i materyalistyczny naturalizm, przyjmujcy ivz czq<;to, szczególmej

a OM, nazw pozytywizmu, s wyrazami takich doktryn. O sprze-

cznej w sobie próbie podobnego wyrugowania czynnika myli z wszech-

byta wspomnielimy ju wyej, mówic o twórczoci (zob. str. 190).

Starano si tei niejednokrotnie w nowszych czasach si)oytkowa6 pa-

liUjiic^ dzi w przyrodoznawstwie teory i-ozwoju jako argument prze-

ciwko celowoci wiata. Argument ten opiera sit^ równie na wewn-
trznej s|)r/f'( zuoci, bo sam fakt rozwoju tak pojedynczego organizmu,

nk vc ia orgauicznego w ogóle wiadczy w\ inow uic o dziaaniu pra-

wa ( tdowdci w przyrodzie. Dotykamy tej kwestyi bardziej szczegó-

owo niej, w pi"zypisku.

Nio zajjrzeczamy przy tern bynajmniej, e i tmdnoci, napotyka-

ne przy szczególowem okreleniu celów wiata, a wic i ctdów tak y-
cia organicznego w ogóle, jak i szczegóowego ustroju, byy powodtnn,

e w nauce zasadzie teleologii przeciwstawiano zasad mechanizmu
i starano si przy jej pomocy wyjani objawy ycia Owych trudno-

ci dotknlimy powyej (str. 218), a o naukowem znaczeniu zasady

mechanizmu w zwizku z prawem celowoci wypadnie nam uczyni
kilka uwag przy rozbiorze stosunku filozofii do przyrodoznawstwa

§ 11). Obecnie chodzi nam tylko o skonstatowanie samego faktu ce-

k>woci, jako prawa przedmiotowego.

Do powyszych dowodów, wykazujcych dziaanie tego prawa,

dodamy w kocu jeszcze jeden, a mianowicie fakt oczywisty, e za-

i'Aviin zwierz<jta jak i czowiek pr/yczyniajn hic «ln /;u ln»\\ania i ro-

zwoju swego bytu za pomoc fcldwcj dziaa]no( i. przewidujcej przy-

^•zu, dbajcej w chwili teraniejszej o zas|)ol\:<>j('uie przyszyclt |)0-

trzeb yciowych. Nadto celowa dziaalno czowieka wystpuje na

jaw jak najwyraniej w ca\Tn jego rozwoju historycznjTn. Wszystkie

objawy Iniltury i cywili^acyi: religia, sztuka, ustrój spoeczny, nauka

i t. p. s wynikami celowoci w dnociach ludzkich. Nikt te za-

praeczyó nie moe faktowi, e kultura i cywilizacya oddziaywa za-

równo na natur czowieka, na jego fizyczn i umysow organizacy.

Jak i na sam prz\ i le kuli ziemskiej. Wspomnimy tylko o uprawie

gruntu, kulturze rolin, oswojeniu zwierzt dzikich, o rozwoju poczu-

;cia ludzkiej godnoci i t. p. A poniewa caa kultura i cywilizat^ya

w gnmcie rzeczy stanowi jeden z objawów przyrody, t. j. s w^i-
'aiL-m tlziaajcych w niej si. przi to mamy przed sob fakt, wyka-

zujcy wpyw przyrody na sam siebie, jej przemian i wyszy kul-

turowy, cywilizacyjny rozwój za porednictwem celowej dziaalnoci
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jej wasnych szczeg<»owyeh wytworów, t. j. za porednictwem celowej

dziaalnoci czowieka na samego siebie i przyrody zewntrzn.
To wszystko wiadczy w sposób oczywisty o istnieniu w przed*

motowym bycie, a nie tylko wycznie w czowieka, powszechnego

prawa ceUnoodei, Nasza wasna rozumowa celowo, z przywiecajce-

mi naszemu dziaaniu ideaami moralnemi, jest w istocie sama jednym .

z objawów tego powszechnego prawa. Dziki temu przedmiotowemu •

prawu wszechbytu, moiemy bez wszelkiej wtpliwoci ufa nai>zym

wasnym dnociom celowym, wynikajcym z natury naszego urny-
|

su; moemy wykaza racy i urzeczywiszczalno tych dnoci wród '

danych warunków naszego iistuienia i rozwoju. Cele oparte na ide- (

alach morahiyrh nie s waciwie uaszemi jednostkowemi celami, lecz

celami w(('loucrai w nasz byt podmiotowy, wskutek dziaania |>o-

w?!zchnego prawa celowoci. Jeeli za w wiecie przedmiotowym
nrzr( zywistniaj si faktycznie cele jego, a mianowicie cel wytworze-

nia coraz peniejszych i doskonalszych form ycia> jak o tern wiadczy i

dowiadczenie; to rzecz naturalna, e i owe cele samej istoty wszech-
|

bytUf dochodzce do naszej wiadomoci przy pomocy naszych idea-

ów morabiych, musz by prdzej czy póniej urzeczywistnione; po*

dobnie jak z si ywotnych zarodka, wród odpowiednich waronków,
musi si rozwin ywe jestestwo. W jaki szczegóowy sposób to si

uskuteczni, to jest kwesty, któn^j a priori rozwiza nie moemy.
Przecie i przyrodnik nie moe a priori okreli dróg przyszego ro-

zwoju pora j)ierwszy badanego zarodka. Ale on, ponimio to, nie wt- \

e zarodek si rozwinie i uwydatni ostatecznie peni si ywo- \

tnych swego typu, gdy mu du^-tar* zy niezbdnyc h do tego rorlków.
|

Podobnie i my. wraz z ca rozwijajc si jeszcze ludzkoci^, moe-
my by pewni, e z biegiem < zasu, przy odpowicduiem nateniu
energii, osigniemy ow doskonao, która nam przywieca w naszych

ideaach moralnych, jako ostateczny cel naszego rozwoju yciowego.

One nie powstayby wcale w naszym umyle, gdyby nie byy wywo-

ane przez t sam przedmiotow potg wszechbytu, która si wyra-

a w powszechnym prawie celowoci i urzeczywistnia je przy po-

mocy najodpowiedniejszych rodków.

Przekonywamy si tedy, e dowiadczenie i rozum obdarzaj

nas wszelkiemi danemi, niezbdnemi do spemenia naszych zada i obo-

wizków yciowych w coiaz szerszych zakresach powszechnego bytu,

a przez to usprawii dliwiuj wysiki naszej energii w kierunku ideaów

moralnych, oraz wiar w ich urzeczywiszczalno. \\'()l:)c za tych

danycli wyama si moe z ])od praw i wymaga poczucia mo-

ralnego nie ju rozum, choby iiajkrytycznicjszy, lecz jedynie ia

wola.
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W powyszym rozbiorze gównych ideaów umysa ludzkiego,

ich czynników podmiotowych i przedmiotowych, uwzgldnilimy, o ile

moina, ich tre charakterystyczn, bez ich pomi^zania ze sob. Ma-
jc jednak na uwadze cigy zwizek pomidzy dnociami nmyshi.

ich yciow, orgaiiirzna czno i§ 7, 2 u naley [jamita o tern, e
w r7r('z\"vvistym rozwoju ycia ninyslowego ideay te nie wystpuj
w otiosobmoiiiii, lecz, jednoczc sic ze Hob, wytwarzaj licziif odniia-

uy i objawy porednie, które tylko za pomoc cise naukowej analizy

mzoone hyc mog na swe czynniki skadowe. Tak np. ideay ])o-

znawcze, logiczne, cz si czsto bardzo blizko z ideaami estety-

cznenii. Dla estetycznego ustroju systematu lub nawet pojedynczej

teoiyi, hipotezy, nie jeden myliciel hil» 1 badacz zapomina o cile lo-

gkznem udowodnieniu treci swych pogldów, a zatem o ich prawdzie.

Odwrotnie, umysy doktrynerskie, logicznym formalizmem nadwyria-

j nieraz estetyczny ustrój, w ogóle pikno swych utworów artysty-

cznych. Podobnie i ideay moralne kojarz si czsto z logicznemi

i estetycznemi i ograniczaj wskutek tego nieraz samodzielny rozwój

gównego czynnika danei^** utworu. Zreszt, w ogóln^^m rozwoju y-
m umysowego taka asocyacya i wzajemne uzupenienie zasadniczych

.Itiiuw umysu jest objawem konieezn\ in. jako waranek wewntrznej

równowagi umysu i jednolitego postpu wszystkich jego zdoliio>ei.

W nauce jednak, wic i w zakresie krytycznych docieka filozofii,

aaley cile rozróni dziaanie, tre i donioso kadego z ])Owy-

5zych ideaów. Nauka, wic i filozofia, dy do moliwie samodziel-

nego urzecasywistnienia jednego tylko z powyszych id(^a(')w, t. j. ide-

au logicznego prawdy. Ideay estetyczne i moralne wchodz treci
swoj w skad nauki tylko o tyle, o ile udowodnion by moe cile
naukowo ich prawda. To te w dalszym przebiegu naszych poszuki-

wali zdaó sobie musimy krytyczn spraw ze stosunku filozofii do po-

wyszych ideaów umysu, a przedewszystkiem do ideaów estety-

i*znych, stanowicych podstaw wszelkiej twórczoci.

1. Pikno, prawda i dobro* Wikaioe niylideli, tunjiicych powjisze

tT7y zasadnicze ideay, powstjcc w cisym zwi%dni s wykazanemi /asadni< zon zdol-

rii)viianii umysu ludzkiego fsj 7, 1 ), stawij na czele prawd i do nij dopiero pray-
aj pifknn i flohm. Nioktiirzy oddaj nawet )OZwzrrl«.'dDe pierwszestwo prawdzie

1 pojTiiiijt^ pif-kno i du>ro judynio jako s/t zoir-One uksztatowanie i iirzef:'y\vj fTiimiir' tro-

prawdy. Rozbiór tej kwestyi ley za otirt^bem naszych zada. Dla u^prawicdliwie-

tua atoli porzdku przez nas przyjtego, niech nam tu wolno idzie zauway. «j w ua-

tonl&ym rozwoju umysu pocztkowo ideay pikna, oparte na czysto podmiotowem za-

doiroleDhi, góruj nad idoalaml prawdy i dobra. Cbi uprzyjemnienia «wcgo bytu, wy-

twomnia wanmkdw, zadawaljcydi podmiotowo, acsmcie, wjpniedza sazwyczj pónii'
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szo dno-^'! '\o przfdiniofowf/o poznania wiata i do iirzeczywi-tuKniu w nim ja«no

pojmuwan.yci zadaó i oliowizkow yciowych. Zartwno ilzitM.-ko, jak i czowiok jucrwr-

tny ulegaj bardziej uiotywonj estetytrznym, anieli logicznym lub ctycznyiu. Prawda, m
wflijrAtkio te cstyimiki rozwgaj sij w umyle równolego, a zatem nigdy nie wyst^^puj

na Jaw w supelnem odosobnienia (§ 7,9); ale pomimo to csomnilci podmiotowe omjBhi

góng pierwotnie nad przedmiotowemi. Okolicssnol ta dje nam prawo mówi napnód

o twónaoed umysu, o Jego ideaach est(!tyczn.Tch w stosonlcu do filozofii, — a dopiero

nasN.^pnie nwij^ldni jego dnoci przedmiotowe na polu poznania prawdy, ofu dsao-

sci etyczne, majce na celu urzeczywistnienie ideaów dobra.

Klasyczn w '<\voiin rodzaju prac«;, powitfcon powyszym ideaom, >L'lo-i W, Cor-

MN p. t. Dv rrai, du beau et du biai 1853, Il ia wyil. l^i72. .Tostto ogólnie przy^t*;-

pny, a wykwijitay pod wzglc.dcm formy wykad psychologii, logiki, estetyki, «?tyki i te-

odycei ze stauowiiika idoj prawdy, pi<;kna i dobra. Zaaad tych idej, wedug autm,

» trzy adofaioki umysu: rogum {la raieon), uczucie (le sentunent) i dmloiw 0'*4^^i^t^^

Prawda jest wynildem sgodno«i mtyili z wymaganiami losmmu; pi^eiwe polega na une>

caiywistnioniu jednoci w mnogoci; dobro, naroi^zcte, jettt igodnoci dnoci i czynów

z wymaganiami bezporedniego poczucia moralnego, t. j. poczucia obowizku. Nadto

Cousin wykazuje, e tre tycli id) dowodsti staraaem istnienia Boga, jako koniecsiej

SMsady prnwdy. pir-knn i 'Inlirn.

K. KosKSKHANZ. hie l'ijfjiie und iltrc Gi'S(}i\v}iU\ Eit(<>i(k> luny der J^(^etvichfll

Idajlr di f V<jlker Autor rozn)nia: pUisyczne iUoay pi*kna, df/dakiyczne — mo-

droci i rumantycznc — wolnoci. W cz<;ci historycznej wykazi^'o szczegóowo stopnio-

wy rozwój tych ide^ów tak w ludstkosei w ogóle, jak i w saoególnoaci u narodów,

stojcych na czele ruchu cywiliaacyjn(^o.

M. Cabbibre, Die Kmtt im Ztoammeuhange der Ku^irentu khluruf und dk

Ideak der Meuschheit, 5 tomów, 18G3. Wyd. 3-< i(? 1877-18a5. Przekl polski osts-

miego tomu: Sztuka i literatura w IS-tym i 19-ti/m wieku 1879. Jest to praca picr-

vrszorzdna w tym zakresie pod wzgldem historycznym. Carricrc lotl/i rnz\v6j ideaow

ludzkoci na wszystkich polach ycjii umysowego: poezyi, '•ztuki. n-ligu, tilozotii, naoki

od na jdnwnipj^Tiych cTia^^ów a do t hwili obecnej. Dzieo to stanowi dotd kouioczoc

i&toryczuc uzupenienie wszelkich teoretycznych badan nad ideaami ludzkocL

Tu przypomnie naley, o W. WiMnBLBAMO nmje a njwyszo wartoci d1»

czowieka iirnwd^, dobro i pikno i sprowadza ca filozofi do ich rosbiom lorytycmegn^

Zob. wyej str. 183.

Zob. w tym wzgldzie równie prace, wymienione w § 8,s,i.

l' nas K. LiBKT rozrt»nia idei^' ogólne, szczczeyólne i p^edtjnkowe (indywidoal-

no). Mówi on w tym wzgldzie w swej Filozofii i krytyce, 2-gio wyd. str. .Pr/r-^ ci}-

ny i dziaania ludzkie rnzwijnj si ideay OL^ólne: dobra, prmrrjy, pikna, tudzie id- aly

8Z« •7^2-0 ! Tl (». które ''je p(Kl tamte, jako gatunki podcign dati/ii; ideay szczciu, mi^f^'^

Hi>riirii(Viti-i:sc'i, (indy, wznioshtci, po^trJtyr^ia. ntztwa, odwagi i t, p. ; narei>zcie id(jalv

pojod^iikowc, które waciwie s przeduiiutem przedstawienia, t, j. przedstawienia k»*

dego pojedynczego czynu i wj-padku, bdcego jednym Z niezliczonych wyrazów którn-

gokolwiek z ideaów, tak szczególnytJi, jak ogólnych."

Mysi przedstawienia histoiycznego rozwoju idealnych de ludzkoci powziM

u nas ju J. Majobkiewioz i urzeczywistni j skromnie w swej Bkforui 9erca i rozu-

mu (zob. wyej str. 27).

Nastpnie Józef Krkmer m a<m lat przed Carrierem rozwin w wietnym m-

ry-ic Dzieje arfj/s^ff/i znej fantazf/i w dmiriej rz-.-ci swych IJsiw z Krakmra (Dziea

'1. 1\'
i V). Ma (m wprawdzie L^Liwnie m oku poezy i sztuk, ale przy teni ol»ejniQjC

równie szerokie widnokrgi ycia unty-^owego narodów w ogóle.
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W ostetnieh caasach W. RubcztAsri w pracy: O «tolycA cQf»»ijbaeA to roztc€Qu

imAutfym aki¥rieika (»>b. wjrej str. 164) wykassuje, ie oasywcze fonny pikna, wydane
prtra uczucie, jednocz «d\vio skadowe siJy ycia dziojowepo: ducha spok'C2n«go i je-

dnostk.- „Objawienie si pikno.ci, mówi autor str. 108, wie adzi i pobudki ich

aiuy^l do <»ner'j-TT najszerszej, do rfflck^-ri nad sohn fnmyni i <in pn:f'-7iiwnnin ladów Bo-
/rh w og'<tIr>vTi! ))or74\dku r/.«''/v pi-zclfwszysfkifiu w por^Jtdkti muraluyni."

2. Prawo celowoci. i'odcza-s gdy idoo rzrcziffriMoHn i iistr<-jn «\viafa,

l^dce praedmiotowciia z;isadanii poziutwczi/ch i artyntycznych ideal<iw umysu luii/kit LO,

nie bads zazwyczaj powainych wtpliwoci, cdoipo&ci, natoniia-st, pojmowana jako

jedno z pmw pizedmiotowego bytu, daj<*ogo rkojmi urzorz^^wijtiiienia naszych id^
iów moraln^^ jest ^nzedmiotem daleko ywngrcb, nieraz nawet zaciekych sporów po-

n i ]^\ mysiit ielaini. wiadczy to O jej zasadniczej doniosoci dla wszeikiogo na wiat
pogido, wii-i- i dla filozofii. W ciamoj rzec^, od rozwizania kwestyi* czy celowo jest

prawem ]>r:> -Imiotowem \\\h nie, zaley w gruncie rzeczy i pogld na urzeczywiszczal-

no>r wszelkich de do poznania wiata, wi>c i wszelkioj filozofii i nauki. fMyiy l)o-

wni poza podiriofow orp-anizacy naszo^o umysu cflowoi" iiif» byr\ ]imwriii pr/.cdniio-

iow<?ni, Datencziks uie posiadalibymy adnej rnkojmi o.siguit.:ia, ia>.zy( h cttluw pu/na-

wojrch; co wicej musielibymy uzna<-, e i w tym wzgldzie* dymy do celów, maj-
''yob cbankter podmiotowych utopij, bo zasadniczo niezgodnych z prawami noezywkto-

^ bjtttt kt^T jako pozbawiony oelowocii nie uzapeniaby naszych de awoj treci
i w swym mechanicznym rozwoja nie odpowiadaby naszym celom. Nasz umys byby
T rej sprawie w goiszem pooenln ni nasz odek. Ten znajdoje w wiecie pokarm,

i«Jpowiadajcy jego podmiotowej organizacyi, podczas gdy umys nasz natrafiaby w swio-

it? przcdni5nt.»wym na pokarm niestrawny, fpr/ec/.ny z jego ortranizacy, wi.>c nicrdntny

^1) podtrzymania j<"jo /\ ciow\-ch funkcyj. do których obok don estutrt-rnyh i nioral-

nvrh, nale i dnoci poznawcze (§ 7), Z powodu tedy zasadniczej doniosoci poru-

"i-mej kwestyi celowoci, podajemy czytelnikowi w niniejszym pi-zypisku matcryal do

^i^bszych nad ni docieka.

W staroytnoci jni Sok&atbs, jak si zdaje za pi^kadem Amaiuaciorasa, spo-

iTticowat nmiejtaie celowy nstr6j organizmu, jako dowód istnienia Boga. SSob. szcze-

i; •Iniej jego rozmow z Aiystodomem, podan w I-sz^* ks., rozdz. 4>ty Wttpomnk o Sth

knkt KflBHOFONTA (Memorabilui).

Platon patrzy nasti^pnie na wiat cay ze stnncnriska zasady celowoci, dowodzc

'^zaeplnicj w dyalogu FtieAe (przekad polaki IIk. Ksinowskikcjo 1888), e idee s
'"lowerai pr/y. /,\nami wiata zjawiskowego (zob. te co wyej str. 172 powiedziano o je-

?y aauce o id < 'ach i.

W tyiu te dachu Ahystoteles w Metafizyce uznaje cel za jeden Z zasadniczyh

nyaiukOw wszechbytu, za cziTinik ksztatujcy, nadajcy zarówno wiatu w ogóle, jak

i jego szczegóowym jestestwom charakter rozumnego ustroju. Z togo stanowiska ccio>

^id, raógt powiedzie, e cao istnieje wczeniej anieli jej ezei, podczas gdy ze

4an)wiska mechMiicznego cao jest tylko sum swych czt^ci.

W nowszej filozofii Bakon, JLuitsrtusz, Spinoza byli wprawdzie przeciwnikami

istosowania prawa celowoci do wyjanienia zjawisk przyrody, poniinio to przyznawali

1mienie najwy/szop) rozumu w swiecio, Hopra, ze wzgldów psydudoiricznych i luonil-

iiy<Jj i okn-^lali stosunek czowi»»kn do nieiro. Tch prace zob. wyej str. 10 i nast.

Nkwtun, natomiast, pomimo, e wymaga, aby przyrodoznawstwo sig wystrzegao

&*-tafiiyki i objaniao zjawiska wycznie ze stanowiska nmtoniatyfzno-mechanicznego,

d^tiay jednak do wspomnianych wy(>j (str. 11) Zasa^ mateamtycznych JSozfii przy-

r^idnkgij dodatek, w kUirym wykazuje, e prawidowy obieg cia niebieskich moe byó

»itateczni« wyjaniony tylko jako objaw nidnMoi i woli jednej w subio, rozumnej
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i wszophmocnej istoty. Boga; piv.y tcni broni w opróle za>ady oelowo-i^^i w pnyrodzio

Czyni to równi(? w niokt/)ry<li niifjscacii swej Optyki iJJj)tic8 1704, przckiad lAcin^ki

1706, zvh. >/j zogólniej Lib. i II, quo.st. -JS, M. m
Najgortszym za obroc colowoci byl Lkibmtz. wedug którego tjjleulogi-any

(celowy) i mechaniczny porzdek wiata nawc^em isi bynajmniej nie wyczaj, lva

si w ten sposób uznpelnij, £e pondek mecbaniczny jest rodkiem pn^ anec^p>

stnienln celów njwjsKego roanmu, Boga. Prócz wspomnianego jn (str. 11) S<w^
traktatu uwzgl«^(lni ta naley szczególniej dzieo Loibnitza p. t. £maw dt iluh^UcA m-

la Ih.nir dr Di' II. hi Uho te tk llioume e 1'origiMe du mai 1710. Oen^res philosopUutfs

ed. i', .lanet imd T. Jl, 1-481.

Cn. Wolff, ucze icibnitza, w piniio: V( rnnnftige Gcdiinken ron 'h>i Ahmh*r-,'

der iHititrUchrn hiiip'. 4-te wyd. 1741, oiax lic/ni przedstawiciele tak zw;\nej >j>v»ki

o-\vi,ity w drugiej polowie 18-go wieku, zdyskrolytowali zasad celowoci projz jej naJ-

uycio w kierunku ciaisncgo antropomorfizinu, widzcego w objawach preyrody wycznu'

rodki, majce na oeta dobrobyt czowieka. Wskutek tego kiytjcaaiy rozbiór caej tej

sprawy sta si nieodzownym.

Jak we wielu innych kwestyaeb zasadniiagrch, tak i w kweetyi oelowoóci, wspó-

czesna filozofia ma za puidtt wyjcia Kanta Krytyk returnu (zob. wyej str. 12). Mo-

na w samej rzeczy i tu nio zgadzat- sit^ ostatecznie z pogldami tego myliciela, ale po-

min ich nie podobna, nie chcf sio narazi na powit n^rhowne, bezkrytyczne rozstziygiui^

cie jednego z najdoniolejszy<;h z^igiulnic wiedzy ludzkipj.

Kwesty celowoci roztrzsa Kant gównie w swoj fCtytyce tciadzy ^dienin;

(^z druga: krytyka tcloolog^icznoj w^lad/y iidzenia, omz w pimie polemicznem: L'd)ft

den Gebrauch Ukologisehet Ffiiuipien in der FkUtm^de IIS^

Stosownie do swego dualizmu pomidzy teoretycznym i praktycsmym rosomem,

pomid^r poznaniem wiata i dziaaniem moralnem, Kant dowodzi, e choda teoiet;-

cznie celowociJako prawa przedmiotowego bytu wykaza nie moemy, to jednak ocena

wiata /o stanowiska celowoci st^inowi konieczne uzuponienir' wszelkiego teoretyczny

pogldu na wiat. Mamy tedy of/jtini wiat (erklUren) mechani(:znie, ocenia go

(beurtbMb-n) teloologicznie. l*rzy tent jednak nic naley >;\d7i(!u jakoby Kant nie nziia-

wal i ('liiwi)-< i. nar/^iicfij!^r(»j si.- nam tak wyra/iiir jako takt w rijny'h ohjawarli pr;.vro-

dy, lip. w listioju oigatutzuym. W tej przedmiotowej celowoci widzi tju atoli tylko

fm-tu celowoci, która sama przez .--i. nie rozstrzyga jeszcze kwestyi co do jej pows»^

chnego panowania w wiecie. Z drugiej strony ta foima celowoci pewnych ohjaw .w

przyrody ogranicza i wedug Kanta iezwzgl^ne zastosowanie zasad inechanitmu i doma*

ga si od rozumu pogldu teleologicznego we vray8tkich tych wypadkadi, w któiydk

objanienie mechaniczno okazuje si nie wystarczjcem. .lest ono za zasadniczo. wi<:«-

niezalenie od postpu nauki, nio wyst'»r<-z ijceni przy wyjanieniu objawów ycia: U)

te nie mona si spodziewa, wedug lv mta, aby si kiedykolwiek zjawi jaki Newton,

któryby na podstawi*' praw natnry wyjani powstanie cboliy d/iebekn traw \ .i^^^

!ioi b (ler<Mii>t oin Newton autstehen ktinnc, der auch nur die l*>/'uzun'j ciue^ ( i ra<li aliui

ua. li Naturgesetzen... b(>greiflich macben werde). W zakresie tedy baiiau nad objuwauii

ycia, celowo jest wedug Kanta zasad, jeli nic komtytucijjn, to przynajmniej rcyw-

lacujn (regu]atives Prinzip), dajc mono rozbioru objawów przyrody ze stanowiaki

pewnej reguy, gdy tego uczyni nie mona na podstawie praw mechaniczni^ pnyczyns*

woci. W kadym jednak razie celowo uznaje Kant za kategoiy nie teoretyczni^

lecz praktycznego rozumu, wic zi po(rze) naszego poczucia moratnqga A poniewM
(lorzucio to ma dla Kanta znaczenie bezw^zgldnie obowizujce, przeto pogld na wiai
ze -tnnowiska celowoci jest wedug niogo nie tylko uprawnionym, lecz i niezhrdnic 1h>«

r^ebuym. ^Zmu^zeni jestemy, mówi Kant w kocu Mwycb ponzukiwau, patrzett na awiil
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ttk, jak gdylij on hyl dzieem najwyszego romma woli (wir geniitliigt^ dio Welt
» aitniseheii, (Us ob sie das Weric cinM hochsten Yentandes und WiUens S6i)«*

Co do odnonych pogldów Kanta sastoguj na uwag szcsegidlniej: A. Stadbb,
lianty TtUologie 1874, H. Cobbk, Kans Theorie der Krfahrmuj, 'i-g^ie wyd. ISK**, Ed.

r.^HAfiTMANN, KantH Erkenfitniaatheorie und Meiaphymk 181)3 i A. Dbbws, KanU
Xaf\trph<l'snphir

JV/t!dstawiony pojrld Kanta wykazuje, e idea celowor-i .swi.ita rzy sit; jak

nijscislej 7. naszeitii iiioriliK uii ideaami. Ale z drugiej strony nie tru<lno spostrzedz

k dualizm Kanta, osal»iaj«'y teoretyczne dowody eolowo^* i. uiógl l>y zbyt litwo dopm-
wide do wniosku, e owo wznioso ideay s tylko utopiami, nie dajcemi >i<; iirzerzy-

wutnir w wiedO} posbawionym nnnmnoj celowoci. Ztd to udowodnienie celowoci

iako prawa pitedmiotowego nabiera tarazem tak wielkij donioaoftci moralnfy,

Z powodu potraebf udowodnienia celowoci, jako prawa pnedmiotowego bjtn,

jeoli aaszc ideay moralne maj by uznane za uiaocBywiszczalne. w rozwoju tej kwo-
'tyi po Kan<'ie zajmuj nas mniej pogldy idealistycznyoi inylioioli, bronicych celowo^

*a wiata, anieli wyniki liada prayrodniczyri na tern pnhi.

Tf-orya rozwoju Darwina U(;l)odzi w oc/a. h wielu za dowód, e ycic orirnriiizno

moe hyc wyjanione na pud.stawie czynników uif'< haniczny« b, uiezalr/nio <>d dziaania

Jikichkolwiek celów. Waka o )yt, dobór naturalny, dziedziczno8<-, a pr/«'dewszystkiem

pta^fsIoMwanio si jestestwa do zewntrznych warunków Ijytu, maj )y<' takienu czyuni-

l^iint, kt6rB wytwanaj coraz bogatsze, wic i doskonalsze ustroje organicsme, bez wssel-

l^igo w tym wzgVidzie udsiUu celowoci Jako najwydatniejsze przykady takiego poj-
k teoryi cwolm yi w stosunku do kweetyi celowoci mog szczogólnioj suy wspo-
nwiano (gtr. 14) Zcuady biologii H. Spekcbba., obszerna rozprawa F". A. Lanoeoo : Da-
nnnizm i tfteologia w drugim tomie je*ro znanej Hiatoryi mutei-i/alizmii (zob. wyoj
ftr.SS), oraz mowa akademicka Dn-Bojs-riKiMOSDA : Dancin irrsus Galiani 1870.

Vr/ lili>zym jtnlnak rozbiorze tr>_'o po<j|j\dM. nknznjf* -^if;, e na jego dnie ley
p<Uio priHcipii. Bo czy owe c/.ynniki rozwoju w t<'oryi i Jat wina nie s po prosti

^Ifco rodkami dla urzeczywistnienia celów powszechnego ycia .wiata? Jakie, w ka-

iAjm nsiei powody mog skoni najt islejszcgo nawet pizyrodnika do odmoeDia takie-

go te]eologi<wego pogldu na teory rozwoju, skoro sami pnseciwnicy celowoci wyzna
anus. e przebieg teleologiczny i pizyczynowy zjawisk jest w gruncio necsy ton sam,

4 wszystko zalróy tylko od rónego .stanowislca w pojmowaniu t-go przoliiegn. ^nseoic

to asm takt nawoju, pomimo rónorodnych przej.c i zbocze, wi^c i pomimo tak zwano-

iro rctTesywnftro rozwoju, w przeciwstawieniu do progresywnego, w ogólnym ><w(i!m

porbr^lzio w ykaznje w spo^ói niowtpliwy -topniowe ndoskonalenie form /y< iow ych,

I wydanie i)I)jHwóvv yri.t. iiiaj:iryt h córa/, syiksz i peni«>j-<'/ warto-,- wt u ni f tzn.

" tret*! coraz l>ogcUzoj i doniusUjszej. A czy to nie wiadczy wymownie i> lozuiiuiej

ceiowoci cidcgo tego ruchu yciowego? Czy zreszt pujf,'cia rozwoju, postpu, oraz

^wigr czynnik wszelkiej teoiyi ewolucyjnej, pojcie pr/.y9tosowania ywego jestestwa

4o warunków bytu, nie s pojciami ideólogiczttemi? Nieche nam wszyscy przyrodnicy

wiata lazem wzici powiedz, w jaki sposób bar^dg crlotto miaby by urzeir^ywixtnio-

rtjni id yda wszerliwiatowejro. jeeli dany faktyczny rozwój jest<?stw yjcych nie ma
y.' objawem takiego wanie celu? Gdyby najgenialniejszy pm rodnik i)owzi zamiar

objawienia na ziemi peni y* ia, czylty móg wymyli odpowicdnicj-ze do tego rodki,

iriiei to przyroda ii. zynia? Jak wolicc tego moemy niiec zasad zaprze<;za celo-

w(Mici w rozwoju yciowym przyrody^

Jak ol.j;twów twórczoci umysu ludzkietro nie mi»uu wyjani przy pomocy me-

ciiani<3£nej asu< yacn 8Zczegóowy<'li wyobrae (o czem mówilimy wyty § 8.2.^ ), tak

te i twórczof: pi7.yro<ly nie da t^i nigdy sprowadzi'; do mechanicznych skupie iis-stek
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matoryi. Nic ta nie pomaga odnaleeienie 2awuiaków czucia w tych pierwotnych o-
stkach mafteryi twierdzenie, o ich wasnoci i)sy(?hicznc rozwi^ny zagadk powsiedi-

nfigo ycia. Pogld ten E. Hasckela i nicktóiych innych prZ}Todników tak zwan

«igrw matery*;'*, wyoony n nas niedawno iimiej».'tnie w rozprawie M. Stfkanowskikj

i/ne i miirr ir przi/rodzir (Ateneum 18JI4, T. Ul. 5-2'2 i n;^^t.> pm.zviiia si wpra-

wdzie do gl^bszego pojcia pr/yrody, do jej tiduchowienia r/>>ti. moj SynUr du<*ch

Hicidtóir, str. 37 i nast.K ale kwestyi powstawania ustrojów cdhiz peniejszych, rozleglej-

«4zy( h i hogat^zych w tre duchow uie touiatasy. .Bo tu mamy praed aob r«raltat eo*

-owego zespolenia owych czstek w jedn cao, pnewyszjc dane, zawarte zar6wiio

w kadej z tych czstek, jak i w ich sumie (zoh. wyej Btr, 189). cisa za analogin

pomidzy twórczoci naszego mnysa i twórczoci przyrody w tym wzgldzie jest im

pn^czyn^ e mówimy o celowoci w przyrodzie w zwizku z rozbiorem atotianka filozo*

lii do twóczoci w ogóle.

Inna zupenie jest kwestya: czy przyrodnik z i-adr- celowoci ma stosowa' do swo-

ich bada luh ni«i. a joHi to run ul) moe uczyni. t<> w jakim zakresie? Je^t to kw.-

stya mctiMhloffiezna ki.\ tyki po/.uania, postawiona ja««iio pora pierwszy, jak widzielimy,

prze/. Kanta. O niej mówi n-dziemy pó/niej. Ale dla niechci luh niemono.ci met>-

dologicznego .>*i)oytkowania toj /.asady w przyrodoznawstwie, zaprze<v-ac jej faktyfanenn

istnieniu, naizucajconui si kademu sumiennema badaczowi w sposób ocsywt9ty,^jeKt

objawem bd doktiynerskich upizodze, bd zaniedbania kty^ Kanta, która m n»

zawsze wykazaa fasz takiego pomiszana metodycznych i metafizycznych poj< na

tern polu.

Rozwój ycia organit^nego, jako fakt, jest oddawna wszystkiin niylrym ludziom

znany: ale dopiero Sc-helijno. rK(;KL i D.\rwin uocrnlniH tf^n fakt i nadali mu znAm-

nio /aN!>iv poznania i wyjaiMfiiia \v^/v>;tkii-h innyeh takt<Sw (s}4. Za^tor^owaniu

tej idei rozwoju zawdzicza swe i.«(tDieiiie »iru\vno nauka Schellinga i Hegla o proce-ic

w.szcchwiatowyoK doprowadzajcyui absolut stopniowo do wiadomego przejcia si sw

trociii, jak i teorya Darwina o powstawaniu gatunków. Btónica w tym wzgl^zie po-

lega tylko na rónej metodzie badania t na rónym pizedmiocie, do którego ide rozwo-

ju zastosowano. Ale cz\* sam fakt rozwoju bd absolutu, bd ^cia orgamcflKigo

zaley od uznania go za zattad, wyjanijc dany szereg badanych objawów? Fakt ut

istnia przed Sehellingiom, Hei^-^lem i Darwinem: i fakt ten nio utraci na swej fakr

cznoci. choby si w przyszoci okaziio, e nie moe by przyjty za jedyn i najwy/-

''Zfi zasad wyjanienia objawów c/y bvtu w ogóle, czy t<^ Hzyc/cnej przyTH>dy. Oto t->

snnio odnosi si i do < clowos -i Moe ona by faktem, uilnwoJiiionym. jaku lakt, w spo-

suli ni«.w;(fpliwy. a jodnak iim/t' ^i dla jakichkolwiek powudt»w nie nadawa jako »*

dla ut^ wyjanienia objawów. Ograniczenie jej za9tosowaott

w tym wzgldzie nie narusza jcóijak w niezem jej faktycznoHci (zob. comy wyej str.

213 powiedzieli o trudnoci okrclonia celów wiata).

Rzecz naturalna, e na tcm miejsen nie moemy »i zje szczegóowym rozbiorem

darwmizmn i w ogóle wjników przyrodoznawstwu ze stanowiska idei celowoci. Nit-zi

pominajmy, e nasze obecne zadanie judcLM jedynie na przr-^otowaniu czytelnika do dal-

szych 9anknh'ti-hujch l>adan filozoficznych, ramitajc o tcm. wskaemy tu tylko j««c»«

szereg jirac, kt«»rc uatwiaj krvfvc7ny potrliid nri t -opraw.

r <aiiicL'o l^.SRWiNA znale mona liczne iuii |-(a w kt/»iycli cluwo>ci w przyn^-

dzie nie przed •>t;vwia, jako uijiiilu zaznaczonych powyej czynników rozwoju, lecz ^n^y

muje jn z;i /«'f/.>7«« swej argumentncyi. W dziele I>e»cent of tnan 1871, naUc^yem

takich niiej>< przeszo pidziesii\t. Dla praykadu zaznacz to niektiire z ni<*h (oytiy?

wedlu- przekadu niemieckiego V. Carusa 1871): T. I, 168 mówi Darwhi, e n wi^-

katafi zwieizt $.sit«iych g^sto. wosów i ich kierunek na grzbiecie ma niewtpliwie
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na i? Iti o..hrt»ii*.' o<I deszczu, nawet IcifTiinok popmorznr wos<'iw na preodnii-li nogach paa

moj uilpv\v iadiu: temu celowi. <.nly pio /winit^ty uk};ui;i do snu. Na str. Hf, wyka-
nw^z}-. e wietne barwy motyli nie iiaj celu ocbromieo^o, .sdzi J)arwiTi, /o >u za-

frWTie jako rodek przycigajcy w sprawach pciowych, ho .inaczej nio mialyhy adne-
go cdu*, czego znowu nie pnypuazcn. T. II, 6 jest mowa o tern, e lyby eskie e
wi^ksae od iiiQBkib, podcstas gdj i^odziewae si naleao, e wskatd[ dobont natanilne-

S|o atddo bd wiksze; wnosi Darwin z togo^ e wielko lyb eskich .mosi* mie
inny cel. a pwdopodobnie ten* aby umoliwi wjdanie ogromnej liczby jjek;

i d. i (. d.

K. E. V. Baer, Ucher den Zweck in den Yorgiinfjni <h'r \iif nr. w je^o Studien^

T, n. 1873, -h-. 4!> i nast. ('i-gie wyd. l^^ST)). Znakomity przyrodnik wystf-pijo tu prze-

•iwko w?!tr;ti)\vi (Sclu u) wielu hada< /y ku celowoci i dowodzi jej znaczenia i fakty-

•^oci. powoujc na liczne przykady z zakre><u przyrodoznawstwa. rwzj,'l».'dnia

liny teni sz Z'j.'uowo zarzuty darwiniiitów przeciwko celowoci i wykazuje, e mechaiii-

'.mj przebieg procesów yciowych nie wycza bynajniniej ieh celowoci i nadto sam
pnez si nie jest adofaiym wyjani w zupenoci tych procesów.

Kie mnij znakomity badacz U Aoissiz w szeregu odczytów p. t Ftan stworze-

nin (przekad polski K. Jurkiewicza 1876) wystpi na podstawie licznych spo-tr/i /.mi

pneeiwko teoryi Darwina, do<hodzc do wniosku (str. 148), e „wszystkie stosunki po-

i!ii^zy rozniaitemi kierunkami ycia zwierzcego s objawem diu ha, który o<l pocztku

U ketl a d/y ze wiadomo' i;\ do pcwnofro colu." „Pogld ten. mówi dalej, pozostaje

w ^(tlzie z dziaalnoci dm lia naszcgcK jc^t on n-znanicni <liirlu)\v»i potgi, objawiaj*

''j si uam w stworzeniu i powinowatej wa-ineiuu naiszcnai duchuwi."

Pierwszorzdny fizyolog naszych czasów Claude IJernard w rozprawie: D^finitkrn

de la Me, zamieszczonej w ksice: La science erp&imenUile (nowe wyd. bez roku),

dowodzi, e chocia istoty ycia okreli nie moemy^ to jednak uzna naley, e w ka*

idjm objawie yda daiaj dwie pn^ezyoy: jedna twórcza, prawodawcza i kierownicza

•<viise cwatrire, l^fislatiye et directrice de la vio); druga blisza, czyli wykonawi^za

<'aase prochaine on executive du phvn<mi&ne Tital). TOko ta u^tatnia nia charakter

rizyko-ch^miczny i podlega nicchmi-znoj koniecznoci. Stosownie do tcjo okrela on y-
ie jako kierownicz ide, czyli sil rozwojow joatentwa (la vie ost i ideo directrice ou

U lorce evolutive de l ^trc^.

Alb. Kolukek, znakomity anatom i eml»ryolu^', do pra<y z zakresu morfologii

pulipów i ryb z r. 1872 doczy uwagi o darwiuizmie p. t Betrachtnngen sur Deicen*

iendehrCy w których wykazuje, e zasadom Darwina, opierajcym rozwój ycia organi*

oaego na cqmnikach zewntrznych, naley przeciwstawi ezynniki wewntizne, a mia«

wiwkie zttadnicze, w samych organizmach dziaajce prawo rozwoju (Entwicklungsgo-

"^tl), bdii' wewntrzn, dodatni przyczyn l-h pr/j k-ztah e.

Alb. Wigand. Der Danvin'mnt's. T. 1. I.s74. str. 332 i nast.: O celowoci

y prf^Todzie organi< zncj : T. II, 1876. -tr. 204 i n.i-t., :^77 i nn-<t,: Teleologia. Na pod-

-ttwjt' l>OL'.itP'jo materyalu oliscrwacyjncgo oraz krytyki umie j<;tn<*j. autor, znany Initanik.

itr-^iu/a SWÓJ pogld na na>z kwesty w tych sowach (T. 11, 37>^>: „ Trzy c/,y nuwo
i '-elowo nie stanowi sprzeczno.ci, locz oba czynniki i^^tniej razom; rónica za po-

midzy ninii polega tylko na pojciu (Auffasung) przyrody z rónych puoktów widzenia,

podobnie jak niema sprzecznoci pomidzy pogldami na dane dale ze stanowiska cbemi*

cznego i morfologicznego. Okrelenie dwóch zjawisk, jako rodka i celu, równa si przed-

mkfUneo zupinie ich okraleniu, jako przyczyny i skutku, tylko nazwa (liezei iuiung)

jest inn. stosownie do odrbnego stanowl<;ka, jakio podmiol sobie obiera pr/y i* h ro-

shlorze.* Zob. te tego autora poeniiezne pwmo przeciwko Da-iiois-Reymondowi p. t.

"^dntkiffie. und Znftdl 1877.

atrarsi Witfp do MosolU.
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Godny li/.voi(»g 1^ F. W. l'FLttiER w o-^^obnej prai y p. t. Dic teledogisdu: Mf
clMnik der Uhendm Naw 11^77, UKupelnionoj nastpnie prac: Die a^Igeumnen Leb^
erscheinungen 1889^ dowodzi kouiecKDOci naloytego nwz^rl^dnienia niewtpliwych h-

któw, wykasujcycli celowo^ w przyrodzie. Zasadniezym edem wfoelkieh proo«ov

w ywym oro-anizmio, mówi w pierws/<?j z tych prac. jei<t jak najwidoczniej (lobf-obut

guericia (Wolilfahrt des Thiores). Nio^koczona liczba tych prooesów ycio\\--.h znjj.

diijo si pod kierownictwom jednej irórujjicoj zasady, która ma na oku jnk nnjhnrhuj

nioicc z<tfM--pirrri'tne bt/tit uiyanizmn (Prinzip der zweckmiissig'>tr!) 5>i< n iuiit: -I' ! Kii-

st<'ny.V Na podstawie tej zasady Priiii-^er okrela te pmfm , . iowrj mc* Iauiki iyi.

kt(»rc, wedlupr nietro. brzmi: ^przvtv.yiia wszelkiej potrzeln ywego jestestwa jest ziir\-

zeiii przyczyn zadowolenia potrzel»y (dio Ur.sache jodcn Jiediirfhi^cs oina>< lebenden

Wesena ht zugleich dio l^rsarho der itefriedig^ng des Bedarfoissen). Z togo staiiowh

ska, mecbanizm »tajo si^ jedynie rodkiem unseczywistnienia cetów pr^yrodj i moie br<'

nalezyde, naukowo zrozumianym, tylko na podstawie moliwie jasnej pogdn na celo,

kti'iryni suy za itrodek.

Zjkshiony na pidu anat<imii i lizyoloj^ii .1. Uenlk ogosi wielce pouczajc spe-

cyaln rozprawy o eelown.ci i darwinizmie {Tclroh^fpt^ nuJ I >arn''misinus. AnthroiM'ii->):-

srhf Viu-fi <i-/t'. zeszyt 2-iri ISS<1 str, 61 i nast.). w kt^iroj wykaznjc zarwno il^'dy i tui-

diii'>' i t^leolo^^ii, jnk i situlki jej \variw(»f.'(» spuy kwania. < o do ri-óryi rozwoju.

ant«»r uznaje j w zasadzie, alt« dowodzi, n oua celowoci nic usuwa, gdy swemi dany-

mi wielu odnonych faktów wyjawi nie moAn, Przeciwnie sam Darwin i widu j«go

niekrytycznych zwolenników posikuj iiii; (-igle zasad celowoci i to czeto w 8poa6)'

zupenie niewaciwy. T^k np. pyta Henie (str. 76), jak wyjani powstanie oka fn\

pomocy walki o byt lub przystosowania jestestwa do warunków iycia? W jaki sposi''!

istota, pozbawiona wrae wietlnych, nabywa zdolnoci do pnejcia si takioni wn-

oniami? Miliony lat tu nic nie pomaj^mj. bo przty*i'ie z;iw.>ze bdzie naeni, bezpore^i-

niem. .h-cli za 'jiiwnn rui" w trm w •/'.'). •'l^jc odgrywa soff. to dln '^zc^-o jci:!'

dziabulie nie w \ \M*!ujo wi i/in -w ii thiych n i i iN-j iii>wierzchni ciaa? dla rzego czyi-!

to tylko na dwóch symetryczuyi h puiiktaili. luh na ^/^ reiru punktów, jak u zwiery4'

niszycli? A có dopiero mów ii; o wyjanieniu t drog pierwotnego pochodzenia cjUkt"

aparatn wzrokowego, kt^iry udcnsa kadego badacza niewymownie mdr celowoci wi*

wszystkich swych czciach Mcadowyrb? Ogólnikowo teoiya Darwina daje si z atwo-

ci zastosowa i to tómaczy jej populamot;; ale gdy chodzi o cile naukowe wyjanieoio

szczegóiiw anatomii porównaw ( zej i tnorfologii okazuje sir ona nie %vystarczajc, jeicH

badacz nie chce pr^cjr tv •
,
1m dowolny. h. cz-to b.mlzo fantastycznych domysów. Wi*-

lu innycli taktyrznych dowodów, potwierdzajt yrii to zdanie aut>ra, dla lnikii miejsca przy-

tar/ir tu nie ujo^my. l'owiiMJi tylko, /<* dnl'<7c liczne dowmlw /. jak;\ t";\iitn<ty( zni^ii-

a przytuli i ni«'lo<ri< ziiot;i wielu zwoluiiniktiw D trwinn ^t<»-siij:i ii'L't> tcorya. do pr/.yrod'-

znawstwa, znalcM- mona w pimie It. Kokbera. /«/ E. Harckii M<ttenulu«t f 0>ez roki;:.

K, V. Nawku, Mfchanisdi-phyftidoffische Theorie dir Absummungi*lchtr 1883.

Znakomity i)otaQik, ktr^ry juz w r. 1965 przyznawa si w zasadzie do teoryi rozw«<ju

i w tym kierunku pracowa, dowodzi tu, e wedug pogldu Darwina na zewntna?
czynniki rozwoju organizmów, naleao by pr^ari, £e odmiany, spowodowane pwi
tcii lozwtij. s dowolnemi, po/i ionemi kierunku (beliebig, richtnngslos). Tymcza-^ "

Nii-eli wykazuje, e rozwój dokonywa si wedug pewnych morfologicznych ideai^^

i w-kntf k t-ico dochodzi io wniosku. w samej substancyi ywpj dziaa autotiomkrti v

z<i.-<ndit u<hisk>>n(ili'!iio. powoduj I pi ^t- pow y rozwój or<ranizm*iw (autononii-t ^^-^ il-

Lcheussnlistauz itnmuiiutitrs Vei\ ollkoiumuuiiirsprinzip). Kzei-z widoczna. /.*' taka zas;v! i

ma na w.skro charakter ci luwy. tclcolojriczuy, chocia wystpuje na jaw w proc-sa!

!

morljanie/.no-iizy olo<: !• zn\ di.

i

I
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Wiel<^p cif>ka\rv dowód, c przjrv>Unik wskutek jrotw/ych studyów na polu kry-

tv.'2nej tilozufii. znniszonym zostnjo przoj^t- od tnf»i h;iijir/.ny. h pr/ekona do tdf>oloL'"i-

FZDTi^h. przedstawia gorcy /.wolcunik darwinuum O. Zacuaruh. wiadczy n t. in po-

r.iwname dwóch jogo prac: Zur Etittoteklmugatheoric 1876 i IJeher gcUiste nml nmjcloHtc

PftUme dar Naiurforschung 1885. W pierwszej autor jost przociwnikiem celowoci

i pngr pomocy zwykych aofizmatów osUme wyrugowa j;i z przyrody, lub to wyprowa-
dza % driafauiia mechaoiiaaijcb aymaków teoryi Darwina; w drugiej^ natomiast, nie

«Tnelay'c si w aaaadae darwiniama, dowodu, e pi^csjnowy zwizek ajjawisk ma
r gruncie necaf charakter celowy i e ruch czsteczek matcryi w procesa<.'h yciowych,

dio-ia jiani w ^ohie podlega prawom mechaniki, kojarzy sit; jednak bezporednio z zasad
Nowoci {tf ici)l(>Lri<( bes Prinzip), która je*t utajon przyczyn w.sz'lkiej koniliinncyi

I nicbow molekul&ru3'eh w -prawach yciowych (zob. szczególniej str. 40 i nasL,

?4 i nast).

Nawet w specyalnej rozprawie o hczcelowych narzdach u zwierzt liOB. Kelle-

(u: Dk nahtrunasetischafllicfte Bedcutung der tweefdoseu Otyane 1884, napotykamy na

<ir. 15 ioczere wyznanie, e bezcelowo w porównaniu z celowoci w przyrodzie jest

.oknco ma wielkoci (eine Teischwindend kleme GrOsse)."

Wobec powysa^ch danydi nie mona si dziwi, e w ostatnich czasach odya
aio^ii w zakresie pncyrodoznaw>twa potpiona poprzednio si/d if/'co/na i wializm, t. j. nauka

odn.'bnych czynnikach, wywoujcych proce:*y yciowe, w przeciw stawnoci do czynnik V\v

>'.'.\<Ui mechaniczny* li. Witalizm ten znalaz nawet obecnie swój wyraz w podrcznikach

Siak. majcych za przedmiot ycie organiczne. Tak np. autor najnowszego wykadu
ih^mi tizyologicznej i patologitjznej G. liuNOR {Lehrbuch der phi/ftiolo(/i>ic}n'n vn<J j-ullio-

lifji^hf-n Chemie 1887, przekad poUki W. INAYZLA i M. P^lalma 1.S89) wykazuje dowo-

'fa«, e sasady medianizmtt nie s zdolne wyjani* najprostszych procesów yciowych,

]Miuewa s to obja¥r>' odrbne, r6ne zasadniczo od dziahuua czynnik(»w mechanicznych*

.Tdc w nauce o przemianie mateiyi, mówi Bungo, jak i w pozostaych czciach fizyolo*

pi nie udao si dotd sprowadzi jakiegokolwiek objawu yciowego do praw fizycznych

i tn-chanicznych." Istota ycia, cignie dalej, polega na czynneni dziaaniu, na aki^
ActivitUt), a t<3go pojcia dziaania, <akcy i. wyjania nie n)oeniy na podstawie rudiu me-

li^iniianego, dziaaj* eon na zmysy ze\^'n''trznc. gdv wytwar/a sic ono pr/y pomo«y

'.'i^'ni'a' vi trrtmrzti' i i ibimair!* fi'; ni*' im-i liani< /!ii'!jo, U-cz psfichohiyHzneijo wyjanic-

:;ia objiivv«iW ycia (z<li. ><» w tviu \\v.\:\>i<\/.\*' jiowicU/.ieliainy wvej str. oraz str. 178

t T\x>i^). .leoli znakomity izyolog .lau Miiller w swej rozprawie doktorskiej broni te-

'} ,PsychologTi8 nemo nisi physiologua," to, tnówi JBunge, nadejdzie wkiutoe czas, gdy

pmdwlegie zdanie: «Phy8iologus nemo nisi psychologus** nie bdzie ju potrzebowao

(»i«iny. Teoiya mechanizmtt jest w gruncie rzeczy materyalizmem i wypywa wraz

ixmz bdnego usiowania, by w;}'jani znane naw liezposrednio stany wewntrzne swia-

doDoci przy pomocy nieznanych nam zjawisk wiata zewntrznego; podcziis gdy pra-

" Iziwe poznanie staje si moliwem jedynie wskutek oltjanienia nieznanych zjawisk

•riata zewntrznego nn pod-tawie znanyili nam ol)jawó\v '^\\iadom<><-i. „!Me«liatiizin

a>zYch cr.isów doprowadza drog pewn do witalizmu t^Dyr Mechanismus der (ici^en-

irt treibt dem V'itali2imuii mit Sicherheit entgejfen).'' Zob. szczególniej wykad 1-szy

i l(i-ty.

W. RoLTt, Die Entwkkdmffsmethamk dur Orffanismen 1890, oraz poprzednia

pnca tegir antora: Kampf der Hieile im Organiamus 1881. W pismach tych zasu-

ony anatom, stojc w ogóle na stanowisku teoiyi rozwoju, dowodzi jednak, e darwi-

ijian nie jest zdolnym objani ^wewntrznych oolowo^' i (innere ZwerkmHssigkeiten)*

Mttoju organicznego, pochodzenia aparatów samora/Khutfi (SelbstrcLMtlation) jogo liin-

^Oji ^ ogi»\o ich racffondlni jednoci (rattonale Einheit): e zatem uzupeni naley
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darwinizm dalszymi f^Tr.Tiiknmi w c«*lii wyjanienia tych ol jiiwów, X'\j<jnwnj^i>^yiD

z takirh r/.ynnikiiw ma \\">]Iul! autora, walka o hyt wluki^n (Kanipl tiewctlrt-t

\ny pratiiiiaiiie niateryi i wicioicit' orijraDizmu. Czy pnccz takie pr/eniesieuie zooruurti-

cznego pojcia walki na pole anatomii znych skadników organi/iuu i jego procesów

Ri rozwiza zagadka celowoaci, tego rozbim nie t>dziemy. Dla Hkonstatowania

dnak fdctn, o któiy nam ta ebodsd, ise tsorye mechanicme nie wyjaniaj ct^o»d

ustroju organicsnego i w ogóle nacwojn yda, dodamy, ie W. Koux auilid m swfj 1

Ktrony krytyka wt wspomnianym wj-fj (str. 107) ('. FIacptmanik. Zol). prayto«v<rtir

taiue dzi«'o jego: Metafizyka we usiMikzesnej fizijolcMjii, wyd. 2-irie 1894, str.

i nast.. 'jtlzio wykazano, e owa walka wókien moga l>y euyf- z r^wtiemprawem » iJ*-

sad do wyjanienia luj/celowyrl. jak i rclowyci tnnk*'\ j ur-janizmu.

Oddalimy powyej })ier\\ -zcn^t wo przyrodnikom, jako powoianym pr2eilw>2\-

stkiom do zbadania kwesty i: czy prawo celowoci ma znaczenie przedmiotowe? W.-po-

mnimy teiaz cho w kilku sowach i o filozofach.

Do obroców celowod po Kancie nale: Fiohtb, Scbbino, Hbkraht. 8cfl»>

PRNHADBR, CoUSINt JOUFFROT, LaMAJNKAIS, FICBTR modflZy, IJUUCI, TllBNDBLSlCBDlML

LoTZEf Fechner, DaOBiscH, TiBERGHisN, .1. SiMON, P. Jakbt, J. Mac CoiiVL. Cb. W.

Shiklos, Frohhchammkk, Cahkikrk, Wundt, Ed. Hartmakk Volkei.t i wielu, witfla

innych. Ich odnonych pogli\d«'»w tu ju nie przedstawiamy, ml-^ylajc «*zytolnika dt» hi-

<torvj filozofii. Powiemy tylko, e najgninfowniejszH -iM^ryaln;\ prac nad kwesty ofr

li)W<-<i i jt'st dzi»'jo P. .Takkta. Les c(ti<*ii:s [l,t<ihs^ 'l-Sw uyd. 18S2. W-n»i pn«' (>>t4-

tnich cza-^^ów, wspomnie naley szczególniej. )>. LiKHKUMANSA: Der Zm^Mljtyriff h»

Trmdeknburg 1S8U, Fh. Erharota: Sitchanismus und Tdedogie 1800, oraz najnowszy

gruntown krytyk telcologii Kanta przes A. Drbwaa we wsponmianem wyej (.^tr. 2SS|

dziele jego: Kanlta Jik)eqfia prtyrady^ str. 404 i nastW literaturze poleklcd asastuguj na uwag nastpujco prace:

L. SzozERBOWicz-WiKCZÓRr KUku kweatiffj jako Hupeimtnie zayadnie i kifi-un^

kóir ISTó, gdzie na .str. 1 i nast. zaajdiyemy rzera p. t, MaUryalizm i pó-fnateryahzm.

royld methanuznif i cclowofi w n-u-cle ludzkim. Autor 3b^'a tu w ^osób oguifiii

przystpny teoryji mochanizou i troni »elowo.ci.

Nastpnie Al. nAnnoKsKi do dziea: Ktyhi Sphiozjf. l-rijtucz»>i rozebrami * i

yo<'zt's)tt/m mairnudtztnctn usiawiona lSf<2. wczy nu >tr. 151 i lutót. obszern n>ipTl

w O eelowaci. Jest to krytyczny rozbiór pogldów na celowo Spinozy i materyal

zmu przy czem uwzgldnia autor zarazem pogldy Kanta, Drolscba i zwolenników

wintzmn. Ham autor zajmuje stanowl<iko zblione do Kanta.

L. Natansou w swoj Tewryi jetfestw idiodffnamkgnifch 1883, przedstawia str.

i in r szereg ^wywodów tran.scendentalnych," dotyczcych midzy innen»i i celów

Zasuony na polu przyrodniczem badacz mówi w tym wzgldzie: „Pumiiuo nieli

nyrh usiowa hidzr iianki. nic moL''<ych si pogodzi z nii»do( iec7.on dla nich przT<

n <elosvoci w nafiir/.c ])i /,\ /.niu' mu--iiiiy. e wiat orgatiiczny bez urzdze, tak

wyksztacenia <u\ jak i l'\ tu stwor/.en knniccznych, osta/- l\v si nie nenj!.** Pet*

rozumu przedstawia naju i- ksz sum si w jtrzyrodzie."... ^Swiat jest rt'u]iz.icy pra^^

\ rozumu i jego atKinIutiici potgi... nio mniej wiat jost urzoczywlstnienieiu idesM

aczucia, t. j. najwyszego ijii.kua," 1

W. Szokaski we wspomnianeni ju (str. 147) dziele o Um^ftowoki w prt^rok

powica rozdz. l^szy gruntownemu rozbiorowi «kwo8tyi j* w organisacyi rolin i t
rzt." Okaziijf' si. e podd na rozwój ycia w przyrodzie doniaga si irzimnia wfr

bnfj kiinmiiiczcj u hulzy. „ktirej istoty, r<'iwuie jak istoty itzucia, wietlzy i woli, 1

jestemy u .tani(> »liej uzuaezy, a która, wp}ywajt|c na materialne siy. annuMj*
celowego dziaania."

Ci by Google
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W ostatnich cza-^aeh pojawUj' si n nfi"^ (lwie specyalno prace jwo i confra colo-

wo^d n iiiianow ir-ie: M. MoRA\vsKiE(iO, Cclou-oc u- natwzf* Studyum prsyrodnkzfh
flozoficzm 1887 i-o-lc wyd. 1891, i A. :^f AiiHnuRCJA: 7Vo7/rt cdomm-i zr sauowska
h'iukwcc(fo. Sfiifhfum jilfizo/iczne. Itozpraw^' liistoryt-Jino-lilozoficane Akadentii w Krako*
wie, T. xxii. s>tr. 182— :{5J:(.

Dadelo Morjiwskieoo roztrzsa kwotyf zasadnicze, dotyczce przodiiii»tovv(!<iu liact-

rWBia celowod i nw^ldniu przy tern szczopjlniej t<.'ory owolucyi. Dowodzc jednak,

\>n wigrlda na irjiuki przyrodomawstwa, na podstawie jed,vnio dofennatyeanych przyjm-
»aeB, 86 czowiek jeat celom pr^jfTodj, autor docboda do zbyt triasnegOt zewntrznego
pojeh • eJowoci w natnise i wpada w wady, o których wopoointelimy wyj, mówic
0 Ch. Wolffie (zoli. str. 222).

N^ nmicj dorniatyczne, cho wprost przc«iwk'i:lo stanowisko W tej kwe»tyi zaj-

Mtije M AHiif^f iiw, Dojrniaten) je<To jo^t zflanic o 1>< zwzrrldnej koniecznoi i w przchiecfu

ftzji^zyuowym zi.iwisk wiata, czyli <h fo nuHizm nict h<tv'u:v}i. ntn<ai)ii'in\ dowolnie.

kr tycznego uzasadnienia z ^nauka" u uLr^do <7,uli. . o w tvui w/yltnliiie j»o\^ iml/.icti-

oiy wyej »tr. t)6j. W inii^ tego deterniiniziuu autor pot<;pia wszelk tuleologi i zu-

pnccza btnieiiio celowoci w prz^-rodzie.

(V> si njpnsód ty< zy samego detenninizmUf to autor zapomina, e idea konio-

•ZDofei nie jeat wcale bardziej objektywnr .naokow* i mniej suhjektywn, anieli idea

irotno^ci i nadto, e sama pizez si nie wchodzi bynajmniej w skad niozbdn^'ch dla na-

iki idej przyczyny i prawa. Idee te pizedniiotowo opieraj si wylczni<! na fakcie

'ta}e'yro. jxlnorodnejro i typowe-ro ])rze'iieiru zjawisk. niewylczajce-^Mi Innajmnicj dziaa-

nia przycz\-n samodzielnych, wolnych, celowych (zob. wy/ej str. 11 "2 i nast., 12*J i nast..

l-ó i nast.. l:ir\. Tylko w-kntek samowolnego, krytycznie niczem nie uzasadnione-

.1' wyrnj^owauia paj«.i i;i st ilo.st i z zakresu poj<*ó wolnoci i cclowost i. iiitW autor po-

wif^daet- na ntr. 27.j; „odraucenie doktryny celowoci je^t tcorya praw staych
* przyrodzie.*

Nastpnie^ nie uwzgldnia antor naleycie tak jasno przez Kanta wykazan(>j ró-

micy pomidzy podmiotowemi i przedmiotowemi, w^ metodologicznemi i metafizyczno-

nt czynnikami cdowocL Odd|c ze stanowijdca metodologiczMgii bezwarunkowe pier-

wszestwo mechanicznemu pogl4o«ri na zwitek ^awisk, Mafarbuig siidzi. /" oo ipso

rozwizuje kwesty o faktycznem. przedmiotowem, wic meinfizycznem istnieniu celowo-

i w du' htt prm*z;v^^^^^. Dla tego nio rozbiera wcale szczegtdowti pozytywnych da-

'V'h. kiore. jak widzielimy wyej, po dzie dzisiejszy zmuszajn wji ln jn/yrodników do

azaania celowo«'i. W>zi;dzi«' ma na oku jedynie metodologi przyroduza.iu siw.i. kwesty

tumaczenia zjawisk przyrody, a ze swego pogldu na ti; kwesty wyprowadza bczporc-

dnb widoeelc metafiagrcznj, e w prz^-rodzie celowoci nie ma. Tylko w kocu rozprawy

iinsteije gotowy jo wniosek pogldem na pewne fiikta, majco wykaza brak celowo-

^1 w ogólnym ustroju wiata. Z drugiej za strony mechanizm dotenninistyczny uzna-

je wci za rtdln, faktyczn K<tot pn^yrody, chocia go take nie uzasadnia przedmie-

towo. locz (^o wprowadza do swojej argnmentaryi jako dogmatycznie pizyjt zasad

metodologiczn przyrodoznaw s twn

.

Przy t«m wszystkieTii i:!»»wny nacisk kadzie autor, i to l>ard/o susznie*, na psy-

•lioltigjrzny rozbiór dziaania < .-lowego. Jeeli za zarzuca tcleoiogoni, na str. i nast.,

I': podnuotow „ra^yoiiahiosi ' wraz z i;olo\voci przenosz do wiata przedmioiuweg).

1 2aRut leu ciiigle na nowo powtarza, to znowu zapomina, e pojcie prawa i przyezy-

sowoci, przenoszone przez niego do wiatii, chyba wo wasnych jego oczach nie jest

flouej ,racyoiiaInem,* i e gdyby wiat przedmiotowy' nie odpowiada naszemu rozumowi,

ntemstas w ogóle o jego poznaniu przez nasz rozum mowy by by nie mogo, ani z(*

stanowiska mechanicznego, ani z stanowiska teloologifsicgo. Przecie to sam autor wyzna^

Dlgitized by Google



230 § 8,8,1 FBAWO CBOWOCK

(>tr. 255), o jiwiat poznajeiny „przez pryzmat wasnowo rozumu, na 7A^^<hk praw na-

szej wasnej pcr«'epoyi i wasneiro nivlfni:i." A >'7.y}. w n:i<z\Tii rozmai id^i ««plowfd

odgrywa mniej donios rol, anioli idea koiiiocziio^sci i detcruiinizmu? Czy rozum

i dziaanie eciowo nie s identyczne w ^nauf^e." nawet pr/y jej pojciu przez autora :'

A brali dziaania wedug celów, ozy nie jest dowodem uiorozaaiu i na polu ^nauki?''

Piawdat autor posilkigo si psychologi jc^zcse i w inny sposób. Celowoif, nv

mm, mówi (str. 285 i nast.), jest procesem psjchicEDjm, zwizanym jak njeiflej 2 w-

ganom fizjologicznym mÓi^» a e we wazeehswiecie nie ma ladn mósgn, wi^ i roamn,

i^lowoei .w nim by nie moe. Na to odpowiedzie naley, stanwszy na stanowi
samego aatora: i determinizm moi^iani zn\ . \<\^k\ koniecznoci, prawa, dalej matematyka

s produktami myli Indzkief. a zatem dla t«go samecro nic mo^ istnie<" w .wie<:ie

pr70(liiii<ito\vrm bez iii"Zru. Zka<l miaa sif wzi prawidowo matematyezna wiat*

astronomicznego, skoru jtniwnllowo-^c ta jest wynikiem umysowych i mózgowych czyn-

noci matematyka, astronoma^ Jej uznani© w wiecie przedmiotowym jeat poprostu

„subjektywncm zudzeniom.'

Tak tedj nie spostrzega wcale autor, e zarzuigr, wypowiedziane praez niego prze-

ciwko teleologicznomu pojciu wiata, daj si w tup^boci zastosowa i do jego no>

,

chaniiSDego pogldu. Jedynie brak zupdD^ loytycznego rosbiom wasnych dogmatycznych

pizypuszcze, móg go doprowadzi do zdania (str. 314). e porzdek pizyczynowy, t j.

wedug pojcia autora porzdek mechaniczno-det^^rministyczny jest ^rzeeeffwi^ytn porz-

dkiem w przyrodzie,** a porzdek celowy tylko „porzdkiem p^ychicsnym.'^ W <Mej roz-

prawie nie ma adnych danych, ktnreby nie pozwoliy twienl/cnir to odwi>'»ci i pnwi''

dzitv: por/.dek celowy jest rzcrzy wistym. a detemiinb^tyezny jisy. lii,'zn\ 111. albo kpa;)

mt tudologicznym. Aby si*; o tcm przekona. j)otrzeba tylko wykaza< podmiotowe czyn-

niki poj koniecznoci i przyczynowoci przy pomocy tej samej metody, z jak autw

wykaza czynniki psychiczne celowoci. A jednak krytycyzm filozoficzny pamita pny

tem,^CKego autor nie ci^i,—e taki rozbiór psychologiczny poj nic jeszcze nie oneid^

0 jr^mlototoem znaczeniu trHd tych poj. Do t^o potrzeba rozeWa Icrytycmie ea-

m t tre z pnnktn widzenia jej zg-odnoci lub spi^< >-/no(i z przedmiotoworai danemi

wewntrznego i zewntrznego dowiadczenia. A tej kw<'-^t,vi wanie autor, pozostajc

w granicach oporów riirtoflnlocpznych i lekcewac metafizyk, wcale nie ponr^za, •xm li

wzgldu na «wnj<> ito|Vrit' ujuchanicznej koniecznoci, ani ze wzgldu na pojt i<' ci-lowod.

e jednak i laki l>ozwzgldny przeci\rnik teleologii nie moe si jej wyr/* - zu-

penie, o tern wiadczy nZakonczenic" tej rozprawy, str. 362 i nast. Autor odpiera to

praktyczno konsekwenye
,
sw^o mechanicznego na wiat pogldu. Skoro wiat jes(

w zzecTwistoci, a nie tylko w ,nauce* deterministów, niczem innem, jeno meehsiA

zmem, pozbawionym wszelkiej racyonalnt^ celowoci, to naleao by s4zi, ze dla nM
nic ma istotnie innego wyjcia, jak .zrezygnowa z uudnych celów i ideaów. ktiJ

z jaki^ okmtn ironi wynurzaj si z gbi istot naszycli. i jak fata-morgana w pustyri

nc nas ku sobie, by po chwili zudze sulyektyuTiych odsoni nagi fatalizm nieubliH

iranej rzeczywistoci i rzuci nas m pastw zwtpie i ro/pnczy." Przr-cie to autnr

twicfflzi (str. 340): „<5dy rfizirl;i«1,i!iiy w przebiegu kolei ludzkirh iia wikszy, h f>V.-.'>

raoh i w duszych czasu oU-u.j>itci. widzimy najwyraniej, i rozuiii i wola «. i'.o\\ i. ki

staj si igrauzk jakich potg nam obcych. ** Pomimo to wzdryga si przed t kuit-

sekwoncy i usiuje odsoni szersze perspektywy, porioszajc si tem, e ,,aden defeHH

minizm teoretyczny nie zna granic moliwego rozwoju w zakresie danych wlaasM
1 praw izeczy, wszechwiat skadajcych." Wic pomimo „danej** bezcelowoci wMedU
wiata, my lodzie, wytwory tych jego si bezcelowych, nic mamy, wedug autora, umIoI

si naszych „celów i ideaów i pracy do ich oei^icia zmierzajcych," nie mamy «zrd

zygnowa z roli czynnika w przyrodzie, któremu chodzi o wyzyskanie waqrs(ki«f% m
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>i da. na wasny poytek." Zkd si wzi ten czynnik colowy. idealny w pr7,.vro<lzio

i^ezcdowcj. o U'm ani t»i«'iwka w caloj rozprawie nio napotykamy. rodoboi<* iiio podan
•'^t rana. dl i któroj 7. nir-rnidzonym wysikiem onorijrii. w imio ideaów, luainy prowa-

il/.K tytaniczn w iik«' z < alyiii pozostaym iez' olo\vyni wszo( hwiRr"ui. 7 io^n .jlrnifnii

tih^nociaini.' sprz-e* /.neiui tak raco z naszym rozumem, ('zy^ jednak w sautejii tern

WTiuaganiu nic objawia si przekonaiiio, e wiat ostatecznie nie je<t tsik na wskro po-

zl«»iinijm c^jnników ^racyonainycb." skoro jemu zawdzit-zamy nasze eele idealno i sko-

n> BMBein^ mie nadzioj. e uTzeczywistoi fli dadz przy jego pomory?

Zatronnalimj si dhuiej nad prac Blahrburga, poniewa jost ona w naszej lite-

ntaize jodyn pr6b Dsez^ego nzai^adiiimua negacyi colowo^i i nadto wystpuje z lioz-

wigi^ pretensj do •nankowod." W dalt^z sz< zogólow krytyk*; wdawa si nio

u')imy l(t przekroczenia ram nipiejszofro dzioa. Powiemy tylko jeszuzc, c autor

I
vn r l ifwtpliwie ^p^r-zf^liwji-j omin wskazane nieporo/omienia i l».\Uy .si<> przede-

^^-.^y-^tiiifDi zaeiowa bard/ii-j krytycznie wztrif.dem s^v v' h wasny'-1i flojnnatów ..nankn-

•" ri h.' '^yhy go nie byh ol^jii};! powa-ja 1 . inir»"-'^t» tzoh. wy/i-j str. 22."J) i gdyby za

[imkt wyjcia swego rozbioru culowoi i byl w/.II nw prace .laneta i Morawskiego, lecz

odnoRC pogldy Kanta. l*o „studyiim filozofii^zDcm' nad t kwosty mona iii; byo te-

eo iodziewa (zob. co wyej etr. 94 i 222 powiedziano o znaczeniu Kanta).

Zamykamy t dydcuj o celowoci przytoczeniem kompetentnego zdania w tej

Icwmtfi najznakomitszy naszego pr^rodnika obwili obecnej, prof. H. Hoteba. Og}o>

•i on ju w roku 1876 rozpraw p. t. Kryyczntf po^d na dancinizm ( At<,'neum, T. II,

16J1-I04). kt^r powinien uwzgldni kady, kto u nas gl>s zabiera za lub przeciw to-

ryi ewnlu' yi. Obecnie za^ w f>>-ratniej swej pracy: Mózg ' nn/! 18t>4, wypowinda

H'\ver ua ^tr. fi8 >w'.j pogii\d i na < elow()>c. l*ni] wzgldem metodolni.' icztiym Iloyer

jest zwoli-aiiikicni teleolugii, uujwic; „za-to-uwanie pojcia celnwnsri do wytóma-
acm wikszoci zjawisk w wiccio materyalnym nie je?«t uspriiwiediiwione." Ale po-

uiao ta jako sumienny badacr^ codo strony faktycznej tej kwestyi, tak si wyraa:
•W jajka i zarodku znajduje si jakby przygotowana caa przysza forma dojrzaego or-

siiiiami, czyli waciwie zebrane s wamnkt wytworzenia rónych organów, rojcych
«7kauM' w pTsyezoci njistotnieji^ze czynnoci ywotno. W zarodku znajdujemy pn^-
.'otiwane róne narzdy^ kt«'»re dopiero przy dalszym rozwoju stajj\ si ezynnemi izacz;\tki

>,li''tw. gruczoów mlet^znyrh i t. p.). (\dowo wic istnieje faktycznie i niezalenie od

"i/ifi Uid^kirj...'' ,Toorya poHiodzenia gatnnków wraz z teory doboru naturalnego wy-

*-nily wpraw lizie do pownego stopnia stosunek lormy ustroju dn jeo-o t^-zynnoci i zja-

*i4 jkoiowycb. /;i-t';pojc tym sposobom dawne pogli\dy teleobtgiczne, lo* /, nie wykazay

'•ale od jakich warunków fizycznych zaley skupianie si czystek materyi w idauty

deienninanty, w jaki sposób ostatnio wpyw aja. na procesy Cormacyjno komórek i caego

u^wiianu ; sowem, <»ly fizyczny mocbanizm procesu yciowego pozosta tak ciemnym jak

bwniej. Stworzenie tego mechanizmu moemy jodanie przypisa dziaaniu wadzy j>r2:e-

ti'h(jqiej prgyegoió t kkmjctj bifffiem ructtów zarówno w atomie, jak i ca^m ogromie

tutkiwiata.*
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stosunek nauki w ogóle, a w sscsególnoci filozofii

do twórczoci.

Przy okreleniu stosunku filozofii do twórczoci, wyja-
|

nionej powyej w ogólnych zarysach (§ 8), naley zwró-

ci uwag gównie na dwa nastpujce momenta:
1) na udzia twórczoci, ideaów w rozwizaniu za-

da wszelkiej w ogoie nauki, a w szczegóbioci filozofii, i

2) . na zasadnicz rónic pomidzy filozofi i twór-

czoci.
1) Wskutek wewntrznego zwizku yciowego, nb.;]-

mujcego zarazem wszystkie czynnoci umysu (§ 7.2 ),

nauka, a wic i filozofia^ czy si bezporednio z twór-

czoci i posikuje si ni dla swoich celów. Nauka
Ul /A'czywistnia ideat poznania wiata, t. j. idea prawd^i

i wytwarza w tym zakicsie nowe wyobraenia, pojcia, po-

gldy, hipotezy, teorye, w ogóle nowe systemata zarówno

pojedynczych nauk, jak i filozofii. Wobec tego powie-

dzie mona, e nauka wraz z filozofi jest objawem twór-

czoci umysu ludzkiego. W kadym razie, nawet przy

najcilejszem rozrónieniu nauki i twórczoci, wyzna na-

ley, e w nauce napotykamy bardzo wiele cech znamien-

nych twórczoci. Prz( kona si o tcm nie trudno.
i

Trzedewszystkiem oczywist jest rzecz, e caej stiu-

ny zewntrznej nauki, a wic jej famy, nie przejmujemy

bynajmniej bezporednio ze wiata przedmiotowego. Jest

ona i)rzeciwnie wynikiem samodzielnej dziaalnoci umy-

su, czem zupenie nowem, twórczem, w porównaniu ze ska-
\

dowemi czynnikami myli ludzkiej.

I tak, ju najprostsze wifobriiieme danego przedmiotn,

ny). czowieka, konia, dbu, krysztau, jest uksztatowa-

niem w pewien ustrój jednolity, logiczny wielkiej hczby

szczegóowych wrae, wywoanych przez ten przedmiot.
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Twórcza dziaialno przy uksztaitowaniu wyobrae po-

lega gównie na tern, e chcc urzeczywistni idea po-

znania prawdy, umys wród nieskoczonej liczby wrae
zastanawia si samodzielnie nad teaii, które u\\a/ji za

najbardziej charakterystyczne i wytwarza z nich jednolit

cao. Prawda, e w tej czynnoci mamy na oku, o ile

mona, wierne odtworzenie danego przedmiotu. Ale, jee-
li wyzird musimy, e zarówno m.il uz przenoszcy na

pótno widziany krajobraz, jak i poriecista, musz by
artystami i wada pewnemi zdolnociami twórczemi, aby
dokona swego dziea w sposób odpowiedni: to zaprze-

czy nie mona, e boz takiego samego artyzmu i bez

takieje twórczoci adt n obserwator nie jest zdolnym

odtworzy w swoim umyle w sposób prawidowy danego

przedmiotu, wyda wyobraenia, moliwie zgodnego z tym
pizidmiotem, ('zvni|cego zado cisym wymonfom pozna-

nia rzeczy. Zaznaczone czynnoci aitysty malarza i ba-

dacza naukowego, odnonie do danego przedmiotu^ s
w istocie swojej zupenie te same. W jednym i drugim
razie nie chodzi (* piu.st^ iótograficzm]; kopia, odtwarzaj-

c przedmiot w stanie, w jakim si przypadkowo pi*zod-

stawia, lecz o oddanie pewnych znamiennych rysów jego

wród wieloci maoznaczac ych, wic o samodzielny wy-

bór tych rysów i o samodzielne ich zjednoczenie. — a to

wanie stanowi istot twórczoci (zob. str. 187 i nast.).

Ta sama dziaalno twórcza wystpuje na jaw przy

wydaniu poj ogólnych z wielkiej iloci wyobrae, j)rzy

uporzdkowaniu i zjodnoozeniii szczegóowych wyników
bada, przy systematyczneni obrobieniu i wykadzie za-

równo szczegóowych pogldów na rzeczy, jak i kadej
w góle nauki, pojtej jnko zaokrglona cao wiedzy

odnonie do badanego przedmiotn. Rzeczy\visto przed-

stawia nam na pozór chaotyczne pomiszanie najróuoro-

dniejszych objawów bytu; nauka za rozrónia te objawy

pomidzy sob, klas3rfikiije je, wytwarza z nicli szeregi

i systemata, wprowadza ad i porzdek logiczny w to bez-
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porednie yciowe powikanie objawów Jodnem sowem,

cala miukowa archiekfonika, czyli sysfematyzacya, majca zna-

czenie pierwszorzdne w i ozwoju wiedzy ludzJiiej. jest \yy-

nikiem syntetycznych ds^noci umysu, samodzielnem

urzeczywistnieniem ideau jednoci, zgody, harmonii, po-

rzdku . ustroili, w ogólo wymaga poczucia esteiyczn&jo

na polu naukowem, przy pomocy materyaów pozna-

wczych, logicznych.

Nie trudno byo by wykaza na licznych przyka-

dach, e w tym zakresie ideay estetyczne liarmoiiijnego

ustroju, czyli pikna góruj zbyt czsto nad ideaami logi-

cznemi, majcemi na oku surow prawd.
To samo powiedzie naley o ideale cehwad. Nau-

ka jest co do swej formy ustrojem mylowym, wydanym
przez celowe dziaanie umysu. Im zasada celowoci znaj-

duje cilejsze i wszechsloronniejsze zastosowanie w bada*

Iliach naukowych, tem one daj wiksz rkojmi swego

prawidowego postpu, tem powniej i prociej doprowa-

dzaj do poznania prawdy. Ztd te nauka, w swym ro-

zwoju dziejowym, nie kierowaa si wycznie tylko pra-

wami cile logicznemi, lecz uwzgldniaa zarazem prawa

estetyczne ustroju i piawa praktyczne, yciowe celowoci.

Bez icb udziau nauka nie bya by nigdy tem, czem jest

dzisiaj.

Gdybymy nie mogli udowodni, e te ideay liarrao-

nii, zgody, porzdku, celowoci, przystosowane przez nau-

k do dnoci poznawczych, maj swoje przedmiotowe

uzasadnienie (§ 8,8): natenczas ju dla wzgldów formal^

nych musielibymy wyzna, e najcilejsza nawet nauka,

Opierajc si na podmiotowych dnociach umysu, nie

doprowadza nas do prawdziwie przedmiotowego pojcia

rzeczy, lecz ma przewanie charakter podmiotowej twór-

czoci.

Ale ]iie tylko forma nauki, wic i filozotii, lecz i jej

tre jest bardzo czsto wynikiem twórczej dziaalnoci

umysu. Najsumienniejszy badacz nie moe si ogianic^yft



§ 9. FILOZOFIA I TWÓRCZO. 235

w poznaniu rzeczy danemi, zaezerpanonii wycznie zo

i*ude pizediiiiotuw^^cli. On czsto zmuszony jest nzupol-

maó te dane 8wemi podmiotowemi zasobami, odgady-

wa to, czego bezporednio wcale nie widzi. Do treci

c7A'sto przedmiotowej wiedzy musi on nieraz doda tre
wasn, mys^low wypowiadajc to, co ze stanowiska

przedmiotowych materyaów pozostaje niedomówionem.

A wszelkie tego rodzaju uzupenienie jest objawem twór-

czoci umysu na polu naukowem.
Taka twórczo odnonie do treci nauk wystcpiije

najwyraniej na jaw przy wydaniu tak zwanych hipoiejs^

t. j. przypuszcze prawdopodobnych, nie dajcych si udo-

wodni z przedmiotow cisoci. Tu nale rwnie
wszelkie pojcia ogólne, wszellde idee, oparte na wywo-
dach analogicznych, wszelkie pogldy syntetyczne, nie

wyprowadzone cakowicie z odpowiednich czynników
szczGgóow\'ch a zawierajce mniej lub wicej samodziel-

ne, mylowe dodatki, wypeniajce luki cisej wiedzy

przedmiotowej. Wszelkie tedy harmonijne zamknicie na^

szych dnoci naukowych uskutecznia si ])izy udziale

twórczej wyoT>rani. Ona to, i pod wzgldem treci, z ma-

leryaiow, po wikszej czci aibrystycziiych dowiadcze-

nia, wytwarza zarówno zaokrglon w sobie nauk szcze-

góow, jak i w ogóle jednolity systemat wiedzy ludzkiej.

Nadto, sama czynno poznania rzeczy nie zaley
\n cznie tylko od dziaania przedmiotu na podmiot, lecz

dokonywa si pod wpywem pewnych przewodnich idej

umysu, które pojedyncz>T[n funkcyom poznawczym wy-

znaczaj odpowiednie miejsce w opfólnym pociodzie bada-

nia i przy ich pomocy pi*zyczymaj si do rozwizania
z góry powzitych i jasno okrelonych zada. W ten spo-

rób wszelkie naukowe dociekanie i roztrzsanie rzeczy

opiera si na pewnej twórczej myli, kt(')ra posikuje si
talemi szeregami szczegóowycli procesów empirycznego
i logicznego rozbioru, jako rodkami do urzeczywistnienia

swych samodzielnych celów. Ta za kombinacya, to wza-
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jcrane zestawienie i uzupenienie wszystkich rodków po-

mocniczych poznaiiiii rzoczy w duchu jednolitym, zgo-

dnym z pi^zewodniemi ideaami wiedzy, nadaje badaniom

naukowym pewien charakter artyzmu, twórczoci mylo-

wej, przypominajcej pod wieloma wzgldami twórczo
umysu na polu poezyi i sztuki.

Przy tern wszystkieni naley zauway, e nie ma
nauki, do tego stopnia cisej, pozytywnej, która by moga
si obej bez tego czynnika twórczoci mylowej. Prze-

ciwnie, czynnik ten wchodzi w skad kadej, najcilej-

szej nawet nauki, przyjmuje konieczny udzia w jej pra-

widowym rozwoju i postpie, stanowi niezbdny rodek

pomocniczy w rozwizaniu ji zada. Wystpuje on na

jaw zarówno przy dociekaniu elcmcntarnycli zasad nauki,

przy obserwowaniu i badaniu zjawisk, faktów, jak i przy

rozbiorze ogólnych pogldów na rzeczy, idej, kierujcych

prac naukow. Wszelka próba nowego rozwizania sta-

rych problematów, wszelkie uproszczeniu luh bardziej ci-

se i jasne okrelenie zagadnie naukowych, wszelki nowy

kierunek w ich badaniu, nowe udowodnienie prawd ogól-

nie przyjtych, a tem bardziej wszelkie rozszerzenie urny-

sl(twc;^() witlnokiocfu i uzasadnienio now\Hdi na rzeczy po-

gldów, — to w^szystko moliwem jest jedynie wskutek

twórczoci mylowej, dcej do samodzielnego urzeczywi-

stnienia pewnych ideaów na polu naukowem.
Ten ( zynnik twórczy w zakresie nauki objawia si

nareszcie jak najdobitniej i przy rozbiorze udziau samego

uczonego, badacza, myliciela w sprawie poznania. Jest

on pod wieloma wzgldami artyst w caem znaczeniu

tego wyrazu. Przedstawiajc wyniki swych bada, swe no-

we na rzeczy pogldy, uczony, myliciel pragnie zadowo-

li bardziej potrzeby umysu ludzkiego, anieli to, wedug
jeg(^ zdania, czyni dotychczasowe o rzeczach pojcia.

Dan liisLoiyc^znic rzeczywisto, zawart w panujcych

pogldach, usiuje on przetworzy i zastpi treci now,
swemi pojciami, uznanemi przez siebie za prawd niewtr*

• Difi
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pliw. Ale ta nowa tre prawdy, wyoona przez ni-
i(<'])ialinoiszego nawet uczonego, myliciela, |)<znstaj(\je<»'o

indywidualnym ideaem dopóty, dopóki sobie nie zdoby-

wa prawa obywatelstwa w nauce w ogóle, t. j. dopóci

pi'zedstawione nowe badania i wywody nie zostan uznane
za piawdziwie naukowe i przekonywajce j)rzez innych

badaczy i nie stan si i)odstaw dla dalszych naukowych
docieka. W ten sposób kade nowe pojcie, nowy po-

jSfld na rzeczy, kade nowe naukowe odkrycie jest pier-

wastkowo tylko indywidualnym ideaem jewiie^o nez( me-

go, myliciela i musi udowodni swoj urzeczywiszczal-

no, aby z czasem weszo w skad rzeczywistej nauki

i j)rzyezyniao si do jej realnego postpu. Analogia po-

midzy nczonym, lieielem a artysta, ]>t)eta w tym
wzgldzie jest oczywist,, szczególniej, gdy uwzgldnimy
wyoone powyej zasady twórczoci artystycznej, poezyi

i sztuki (§ 8,-2).

Wobec tych czynników tvyórczoci, wchodzcych
w skad tak nauki w ogóle, jak i tilozolii, nie mona si
dziwi, e powstao mniemanie (F. A. Lange), i ilozotia

w ogóle a w szczególnoci metafizyka nie jest niczem in-

nem, jeno vyynikiem twórczoci mylowej. Dziwnem jest

tylko to, i zarazem dowodem braku cisej konsekwencyi,

e uznajc filozofi za objaw twórczoci, nie rozcignito
tego zdania i na nauk w ogóle, która pod tym wzgl-
dem nie róni si bynajnniiej od lilozoiii.

2) Pomimi) wykazanych czynników twórczoci, wcho-

dzcych w skad wszelkiej w ogóle nauki, wic i filozofii,

istnieje atoli z drugiej strony i zasadnicza rónica pomi-
dzy temi objawami ycia umysowego, liunie te naley
uwzgldni w sposób odpowiedni, aby unikn pomisza-
nia pojó, doprowadzajcego do rónego rodzaju nieporo*

zumie i szkodliwych bdów. Bónica, o kt<Sr(»j mówi-
my, wystpnje najwy raniej na jaw przy porównaniu za-

równo ceiaw nauki i twórczoci, jak i rztfnuoct czyli proce-

sów umysowych, urzeczywistniajcych te cele»
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Celem tak nauki, jak i filozofii jest poznanie prawdy,

rzeczywistoci, przedmiotowego bytu, w ogóle tego, co jest,

eo istnieje faktycznie. Piawila dla }>ra\vdy, w muli-

wie czystym przedmiotowym ksztacie bez wszelkiego po-

miszania z ubocznemi czynnikami, bez 'wzgldu na pod-

miotowe pragnienia, uczucia, popdy, rachuby, — oto

idea prawdziwej', cisej nauki, filozofii. Ona nie pyta

o to, czy prawda jest przyjemn lub nieprzyjemn, poy-

teczn pod tym lub owym wzgldem, czy te nie przyno*

si bezporednich praktycznych korzyci. Ona szuka wy-

cznie prawdy i znajduje zadowolenie wycznie w pozna-

niu rzeczy tak, jak jest rzeczywicie, w istocie swojej.

Gdy prawda jest zarazem przyjemn lub poyteczn, gdy

wywouje zarazem zadowolenie osobiste i daje si zastoso-

wa du 7:1-1 Hjkujenia tych lub owych ijotrzeb vciow\xh,
— tom lepiej. Ale nauka, jako nauka, filozofia, jako filo-

zofia, nie ma na oku ani przyjemnoci, ani poytku. Ona

nie odpycha od siebie nieprzyjemnych i niepoytecznych

prawd, jeeli tylko s w istocie [)iawdanii. UtyHtaryzm na

polu nauki wynika, jak to zobaczymy niej 12,1 ). z sa-

mowolnego podporzdkowania ideaów iogicgnpch^ powa-

tecgych^ ideaom prdkfyeenym, ydou^fm^ podczas, gdy idea

prawdy, a zatem i nauka, jako jetjfo objaw, nie jest bynaj-

nmioj niszym od ideau dobrobytu, lecz posiada równo pra-

wo do samodzielnego urzeczywistnienia swej treci.

Umys ludzki ufa w samej rzeczy bezporednio pra-

wdzie i dochodzi do przekonania, e jej poznanie przyno-

si czowiekowi ostatecznie wicej zadowolenia, anieli

przykroci, wicej poytku, anieU szkody. Nie podlega

te wtpliwoci, o to bezporednie zaufanie, ta wiara

w prawd oywia wszystkich prawdziwych uczonycli i my-

licieli i zaclica ich do sumiennych bada nad jej pozna-

niem. Ale ta podnieta podmiotowa nie stanowi bynaj-

mniej o treci nauki, filozofii, nie przesdza wyników jqj

docit'ka. Przeciwnie, prawdziwy uczony, myliciel, i?f>-

tów jest wyrzec si najwzniolejszych uczu i pragm^iUt
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najdroszych przekona* wszystkiego, co mu si wydaje

piknem i dobrem, jeeli tego prawda nieodzownie wymaga.
Rzecz naturalna, e uczony, myliciel, jako czowiek,

stojcy na wyynach ycia umysowego, ma jabnc pojcie

nie tylko o logicznych, poznawczych, lecz i o estety-

cznych i moralnych potrzebach rodu ludzkiego. On sam
podlega rónorodnym poruszeniom serca i poczuwa si
do spenienia pewnych obowizków yciowych, W uini

dziaaj równie ideay harmonii, zgody, pikna, ideay
dobrobytu materyalnego, spoecznego i duchowego. Ale

pninimo to, w charakterze Hczoneijo/ myliciela zastamiwia

si on krytycznk nad temi objawami wasnego ducha i du-

cha ludzkoci, poddaje je bezstronnemu rozbiorowi ze sta-

nowiska ich doniosoci dla poznania wiata, i posikuje

.*n nimi jedynie jako rodkami dla urzeczywistnienia

gówTiego celu wzelkich swoich dnoci, caej swojej

pracy yciowej, — dla poznania prawdy. Prawda nade

ufsijfsiko, — oto jego godo.
Inne zupenie cele ma na oku poeta, aitysta. Pod-

miotowy nastrój ducha stanowi gówne ródo jego ycia
wewntrznego, a wskutek tego nie zadawala si prawd,
rzeczywistoci, zjawiskami i faktami realnego wiata dla

tego tylko, e s ])iavvd, rzecz^^yistoci Przeciwnie: on
wie dobrze, e wikszo ludzi, narówni z nim samym,
nie znajduje penego zadowolenia w tem, co jest, a zatem
w nagiej prawdzie; on wie, e wiat, jakim jest rzeczywi-

cie, tylko l)arcLzc) rzadko, wyjtkowo, i tylko umysowi na-

iwnemu i^zedstawia si zupenie zadawalajcym. Tym-
czasem kady czowiek o ywszem uczuciu, narówni
z nim, sili si nad polepszeniem danego stanu rzeczy, t-
skni za doskonaoci, ma swoje myli o tem, co by nu^-

e i by powinno y przeciwstawieniu do tego, co jest rze-

czywicie, t* j, ma swoje ideal^f i szuka w nich zarówno
pociechy wród utrapie rzeczywistego ycia, jak i pod-

niety do spenienia jego tnulnyc li zada. To te najwy-
szym celem artysty, poety, caego w ogóle dziejowego
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rozwoju tw(')rc'zoci, sztuki jest zadowoli w sposób moli-

wie peny i wszechstronny rónorodne potrzeby, czsto

nawet bardzo wygórowane zachcianki serca ludzkiego,

przy pomocy o(1|>owiednich rodków, zgodnych wedle mo-

noci z danym nastrojem podmiotowyni (ij 8).

Ztd te pochodzi, e uuda, przywidzenie,* budzce

zadowolenie podmiotowe, maj dla arty»ty bez porówna-

nia wiksze znaczenie, anieli nieprzyjemna, nieznona

prawda. On nie waia si przedstawia fasz, ze w for-

mie pontnej, jeeU sdzi, e t drorra dopnie swego ce-

lu, t. j. zadowoli w sposób odpowiedni dany nastrój pod-

miotowy. W tym Bubjektywizmie artyzmu tkwi te przy-

czyna tyhi smutnyt li zbocze i przewrotnycli objawów na

tem polu. Komu przy tcni na myl nie przychodz im-

presionizm, symbolizm, dekadentyzm i caa plejada pa-

skich utworów sztuki i poezyi, majcych jedynie na celu

podniecenie niskich namitnoci serca ludzkiego?

W samej rzeczy, sztuka w prawidowym swym ro-

zwoju przeciwdziaa sama takim zboczeniom. . W istocie

BWoj( j nie ma ona na oku zadowolenia zwyrodniaej, ze-

psutej podmiotowoci, pozbawionej równowagi wcwnctrznej

w skutek ^vynu^szoncgo rozdranienia pewnych tylko czyn-

ników ludzkiego b3rtu, a mianowicie wskutek przesady

i przesytu w zakresie zmysowoci Ona dy do zado-

wolenia podmi(-)Lowycli potrzeb i pragnie calkomtej indy-

widualnoci czowieka, indywidualnoci ogólnie ludakiej, hh

mmitam^* A takie zadowolenie osignitem byó moe je-

dynie przez uwzgldnienie wssysthich zasadniczych wyma-
ga jestestwa ludzkiego, wic nie tylko wymaga cliwilo-

wego podmiotowego nastroju, lecz i wymaga, wyraaj-
cych si w poczuciu prawdy i dobra, wymaga (ogicznifA

i moralni/ck. Dzieo prawdziwego artyzmu, sztuki, pomimo
najw3'szeg() rozwoju czynnika estetycznego, — nie lekce-

way bynajmniej pozostaych wymaga umysu ^ludzkiegt).

Ono nie obraa ani logicznego, ani moralnego ucKmiia

czowieka równomiernie rozwinitego, poniewa w takimi
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razio wywoao by je^o reikcy, sprawiao l)v mii iin /.a-

ilowoloiuc, wioc nio osigiK^lo by najwysze<j^o i penego
zadowolenia podmiotowego, t. j. przeciwdziaao by samo
osigniciu swcgc* waHciwego celu. Logiczne prawdopoMietU

'fwo i cii/sto moralna wciodz wslvute]\ teofo w svad pra-

wdziwycli ideaów estetycziiycli : s one niezbt^dnemi wa-

runkami niezamconego zadowolenia podmiotowego.

Z t«m wszystkiem jednak ani prawda, ani dobro nie

>taiio\vi ostatooznoi^o celu sztiilci, artyzmu. Poeta, artysta

ceni czyiiiiiii logiczne i moralne jedynie jako ^rodJd po-

mocnicze dla osignicia odrbnyci celów estetycznyclt,

a mianowicie dla osignicia moliwie penego i wszech-

-^UDuurgo zad()Wol(aiia podmiotowoci ludzkiej. Jest to

cel, ct4)ry sam przez si róni si zasadniczo zarówno oi

moliwie wiernego odtworzenia rzeczywistoci w myli,

jak i od spenie;iia bezporednich zada ycia prakty-

cznego.

Drugi moment, uwydatniajcy rónic pomidzy t wór-

czoci i nauk, poezy i filozofi, polega na zupenie
odrbnych czijunociach, czyi procesaók, wywonjcych to

'•hjau-y ycia umysowego. Nanka i sztul^a, tiluzolia i po-

*.'zya maj czsto jedn i t sam tre(' za sw(')j przedmiot,

np. pogld na przyrod, ycie, czowieka, lub na Boga.

Ale ródo tych [)ogldów i caa dziaalno umysu przy

ich w\ daniu i lozwoju s zupenie odrlmo, r(')nc w oby-

d«vóch tych dziedzinacli.

I tak, sztuka, poezya, czerpi swoj tre bezpore-

dnio z gbi ducha; ich ywioem jest intuicya, natc»hnie-

nie. zachwyt, nntazya, twiucza wyolnnnia. Njwietnioj-

^ze pomysy, najywsze o)rizy nai-zucaj si poeci (\ arty-

cie zazwyczaj w gotowych, skoczonych ksztatacli, do-

magajcych si bezporedni(3go urzeczywistnienia. On nie

wie. zkicl <iuc si l>i()i*, jalv |)owstajaj on czuje tylko, e
z miui czy si jak najcilej caa jego indywidualno, e
:* one wyrazem najgbszycli jego uczu, pragnie, d-
noci. Przy tern nic bada on bynajmniej znaczenia i do-
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iHoslor^t i tycli objawów twuiezej wyobrani zo stanowiska

JogicznojL^o, nie poddaje rozbiorowi krytycznemu procesów

umysowych, którym te objawy swe istnienie zawdziczaj.

Ici dziaanie na jei^o nastrój podmiotowy, urok, jaki dla

niego posiadaj, pudnioso zadowolenie, jakie mu sprawia-

j, ~ oto dia niego jedyne kryteiya ich wartoci. Wszei-

ka inna ocena sprowadzia by go z wyyn iioctycznego

nastroju na stanowisko zimnej prozy ycin, rozwiaa by

jego natchnienie, pozbawia b}- ^'o ciepa serdeczntgt'.

swobodnego polotu ducia, zatara by w jogo pomysiacii

znami twórczoci i nadaa by im charakter w yumszony,

niby wynikliw zastanowienia, pracy, a moe nawet ci<^^-

kiej roboty.

T caa dalsza dziaalno twórcza, polegajca na wcie-

laniu pomysów w ksztaty artystyczne, znajduje si prze-

wanie pod wpywem tyche podmiotowych czynników.

Prawda, e artysta, poeta tu ju obej si nie moe boz

pracy powanej, umysowej i fizycznej. Staje si on t^raz

(czsto po prostu rzemielnikiem i zna musi dobrze swoje

rzemioso, teclmike swej sztuki. Ale pumiuio to Ijiada

mu, gdyby sam utwór nosi na sobie ady mozou, naK^-

enia, roboty i*zomielniczej. Budzi by wtedy raczej po-

litowanie, anieli zadowolenie est^ityczne. Prawdziwy ar-

tysta zaciera lady piacy, roboty w najdroluiiejszycli

szczegóacli utworu. Jego ideaem technicznym jest na-

da swemu dzieu pozór objawu swobodnej, niczem nie-

krpowanej twórczoci. On piagnio przedstawi swój

nt\v('>r bezporednio skouczonyiii, <loskona3mi, nit)y Miner-

w, wystpujc z gowy Jowisza w gotowym ryu-

sztimku.

Czy napotykamy co podobnego u badacza, uczone*

g-o, myliciebiy Czy którykolwiek z nich pragnie przed-

stawi swe zdania, pogldy, oraz ich zestawienie w zaoki*a-

glonej caoci, nazwanej muk, fUosofi, jako skoczony
wynik »czporedniej twórczoci? By]iajnnii(^j! Sumienny
badaez, myliciel wprowadza iuidego jak najchtniej do



§ 9* flOZOFIA i TWÓKCZO. 243

swej pra<!owni naukowej, do swego warsztatu. Co wicej,

on poczuwa si do obowizku zda szczegóowo spraw
7A' swoj i)iac v, oii wio dobrze, e can \vait(> wynik)\v

zaoy ud cisoci i prawidowoaci bamcj tej pracy. Zda-

nia, pogldy, teorye, hipotezy, opieraj si zarówno w nauco,

jak i w filozofii zawsze na p()i)rzediiich metodycznych ba-

tlaniacli i znajduj uznanie na tem polu nie jako objawy

natchnienia, iiituicyi, lecz jako wieruc odtworzenie rze-

czywistoci w myli, jako prawda. A choby badacz, my-
liciel w tym hib owym wy])adku dochodzi do sweiro

po^dadu ilro;L;-a tw()rczej intuicyi, to je(biak nie wymaca
Uli, ai)y ktokolwdek uznawa ten jego pogld za prawdzi-

wy, jeeli go nic usprawiedliwi naukowo. Najgenialniej-

szy badacz, myliciel nie narzuca nikomu swych pof^Ujdów

w formie skuezon(»j, nie sadzi, e trer tych |>oi>*la(l«')W

sama przez si, sweni l)ez[)orcdmcia dziaianiuni lia umy-
sy powinna sobie zjedna powszechne uznanie, jak to

<*zyrti
I

>ota, artysta. Przeciwnie, on dowodzi prawdy swych
pogldów, t j. w\ kaznje szcze^^nUi Avn, e tre ich nie jest

tylko jego genialnym pomysem, lecz wynika w sposób

konieczny z rozbioru rzeczywistoci, z pewnych empiry-

cznych i logicznych danych. Ztd te pochodzi, e V)a-

<lacz przedstawia ostateczne wyniki swych do' ii Ua. swe

pogldy lid rzeczy zawsze w cisym zwizku z uwciui

(ianemi, na którj^ch te wyniki si opieraj, wic w zwiz-
ku z odpowiedni argumentacy i demonstracya To<i;o

za nie robi artystn. ]>oeta. Jeeli nauka, lilozniia z na-

tmy swojej jest lirytyczn<i, opiera si na dowodach 5), to

sztuka, poezya maj zawsze charakter dogmatyczny, doma-

i^^aj si bezporcdnie^^o iiznania dla swych utworów, po-

woujc sie ea pnwau^e uczucia, serca, smaku estetycznego

i utaja ich wiadectwu bez wszelkiej wtpliwoci.

Wszystko, comy powyej powiedzieli o nauce i twór-

czoci, o filozofii, sztuce i poezyi tlaje si sjji^owadzi do

/{hiuia, e cho lilozolia. na równi z Jiauka^ w oL;('>li', i>o.

sikuje si wedle m(>nuci twórcz dziaalnoci uuuslu,
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jak(» rodkiem puiuocjiiczyin pozna uin wiata, to jednak

róu i si od twórczoci, poezyi, sztuki zasadniczo tak pod

wzgldem celu swych dnoci, jak i pod wzgldem ro-

zwoju odpowiednich czynnoci nniyslowycli. A zatem

ostatecznie nie moe uciiodzi za objaw twórczoci, lecz

uznan by musi za wynik krytycznej dnoci do pozna-

nia prawdy, a wic za nauk.

1. Krytyka pogldów F. A. Langego na tw6rcE0d
metafizycznej.

W nowszych czasnch niojwlnokrotnie sysze ,si daje zdanie, e
tilozolia iiio jcat nauk, lecz objawom tw<')rr zoc i. poezy na polu my-

li. iTrównym [)rzeflstawicicleni t^go pogldu h\\ znany filozof Fb.

Alb. Lange i^f 187dt, znakomity autor HUt&ryi i kry^ld mat-

W dziele tern Lange rozwija miedzy innemi myl, ie mii/i^eai

de do poznania nit*dost(^piKj dla imiysn ludzkiego istoty bytn, nic

jest wcale nauh^ lecz objawem tw<')rczt j ^^*yob^ani, fantazyi, estety-

cznych i areliitoktonieznych, w ogóle 9ifntetyezni/eh dnoci, tiznpel-

uiajjitych w sposób samodziehiy braki cile naukowego poznania

rzeczy.

Lange w za^^adzie wcah' iii' port pia takiego idealnego uzupenie-

nia cnijnrycznegu |)"/nania wiata pizy ponioty twórczoci metafiiyrznejy

poe:jfi mylowej inetapliysisclic Dielitung. Rt^gritlsdielitung Przeci-

wnie, on uznaje, e jeat ono zupenie normalnym objawem ycia umy-

sJowcgo. '/A' bez niego nie moglibymy doj (io zadawalajcego po-

gldu na wiat, jako na j( (biolit w sobie cao, i pozbawieni byliby-

my monoci lu-zeezywistnia w nim nasze ideay morabie. „Natura

nmyflti ludzkiego, mówi Lange, z koniecznoci wytwarza wiat ideau,

w którym szukamy schronienia prze<i ciasnot zmysów i który jest

prawdziwa^ oj* yzna naszego dnclia (die walire Heimath unseres 0^-

stest.'* Przy wytworzeniu tego wiata ideau „skupiaj si najwysze

i na jszlaciietniejsze czynnoci dnelia ludzkiego wirken die h^chsten

nnd edcistcn Functioncn s(»in<'s (icist<'s zusammen .'" Ale z dnigiej

struny ptJif^pia on stau-iw rzo pomieszanie tych czysto podmiutuwych

wytwoi ów poe/yi mylowej, spr-knlacyi iiloznn( znej. metafizyki z isto-

tna nanka. ..Stanowisko ideau der Srandjinikt des Idcalsi- opiera

si wprawdzie uaw.skro dnn ligehendsi na udzeniu samego siebie

4 Selb.<ittauschung); ma jednak Bwoj racy bytu w nieodzownych ixQp-
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magamach moraliuT^o i estetycznego poczncia naszego diu lia. Tym-
czasem „nauka, ^ weciag Langego, bada jedynie zjawiska wiata i icii

wzajemny do siebie stosunek i w tym wzgt^zie pozostaje wycznie
w zakresie przedmiotowych danych dowiadczenia.

Za historyczny punkt wyjcia tej nauki o twórczoci metafizycsnej

posuy Langemu z jednej strony ujemny wynik krytyki czystego ro-

jttRH Kakta, wedug którego rzecz sama w sobie nie jest dostr|»n}^

dla lunyslu ludzkiego ^^5,11, a z drugifj* strony wynik dodatni hriitif

ki praktycznego ro:tmiu tego myliciela. wykazujii Y saniodzi- lnc zna-

izeui' w yiiia^ra poczucia moralnego, niezalenie od szczupego zakre-

>U wiedzy teoretycznej zob. wyej str. 211 i nast/i.

W tym to duchu Lange przypisuje ilozoii dwa zadania zasa-

dniczo: jedno negacyjne, ujemne, przeczce; drugie pozytywne, doda-

tnie, twierdzce. Pierwsze ma ehai ^kter naukowjf i stanowi |)rzedmiot

loffUd i t€cr^ poznanuit czyli waciwie kryt^^ki rozunw; drugie nato-

miast ma charakter moralny i stanowi przedmiot apekulaeyjnej mciafi"

ztfid. Nad kad z tych zasadniczych czyci filozofii Lange zastanawia

si szczegóowo.

Krytyka rozumu zajmuje si, wedug Langego, wszechstronnym

fozbiorem czynnoci poznawczyeh i doprowadza, zgodnie z badaniami

Kanta, do przekonania o niemonoci jioznania istoty wiata. Umys
ludzki, mówi Lange, zaley w swych d^znosi iarh poznawt zyi h od

-woj podmiotowej organizacyi. Organiza' ya ta ]»i /' i-lacza dane do-

•^madezeuia. wywoywane przez wiat przedmiotowy, wedug swej

przyiwizonej, apriorycznej treci. Jedynym rodkiem bliszego zrozu-

mienia empirycznego materyau wiedzy jest ])nnvo przyczynowoci które

doprowadza umys do mechanicznego objanienia zjawisk i ich zwizku
w duchu wspóczesnego przyrodoznawstwa.

O ile prawo przyczyny odnosi si i do niezalenego od nas, prze-

dmiotowego wiata, tego, wedug Langego, powiedzie nie moemy.
Ale to pewna, e w zakresie naszych czynnoci umysów \'ch, wykaza-

ni- przyczynowego czyli mechanicznego zwizku pomidzy zjawiskami

jt-^t jedynym rodkiem ich poznania, jedyn ])odstawH nauki. Za obre-

heia iiuchaniezurgo objanienia szczegóowych zjawisk i ich przyczy-

nowego zwizku, nie ma i l»y ni«' moe nauki, poznania rzeczy,

w "^^iisem tego sowa znaczeniu, (idzie sie koczy takie objanienie

zjawisk, tam si^ zaczyna poezya mylowa, czynno ji*dnocZ^ca, synte-

tyczna umysu, znajdujca swój wyraz tak w meta/izycCf jak w ezluce

i tdiffiu

Twórczo mylowa, mówi dalej Lange, stanowi tedy i.stot ^peku-

laoijntj metafizyki^ jako drugiej dodatniej, pozytywnej czci filozofii.

2«adame jej polega na wytworzeniu iwiata idealnego (Idealwelt ), 2dol-
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lir^o ctrd/.ir
j

;^as|N.Koi(' iiun^ luJ/.lsi. .mirli inrza(Ia\valitj;u-c nrv\vki

Tia u k<>\v< •«:;() poznania das nnl>i iricdigi-nd*' Stiickwerk dr-r Krlrfuiiiiiis.s

.

Jesilo ów wiat ideau, który, jak widzielimy wyej, warnnknjc, \\\-

dug Langego, rozw/ij naszych moralnych dnoci i staiiowi

prawdziwi^ ójczyzn. Filozof aU)h powinien raz ua zawsze zrozumie,

e te jego idealne utwory mylowe nie maj zgoa nic wspólnego

z nauk, e ick znaczenie nie polega bynajmniej na ich pramhtt, lecz

wycznie na ich podniosej treci moralnej, oraz na ich harmonii cstc<

tycznej i untrojn architektonicznym.

Powysza nauka Langego ])rzed8tawia si niewt])hwie z pier

wszcgo wejrzenia wielc«» zajmu jc i\ i poncjtn. Gdyhy tuk ni«' byo.

nie liya by za))rwjir znalaza oddwic^ku we wszystkieli |)rawie za-

kntkaeli wiata ' \ \vili/,*>wan<'<><>. nie staa by sit^ nieomal do;:^niatem

popnlarnyeli poj^ludów na lilozoliii, a \v ^zezef^ób^' '-^t i na meiai/ykr;.

Pomimo to. bHszy i-ozbi<'>r krytyczny wykazuje f- eala ta nauka ie^

w gruncie rzeczy tylko dowcij)nym pomysem, nie dajcym sit^ jedJiak

udowodni na scryo. Ze tak jest, a tem l)ardzioj. e rozszerzenie nauki

Langego o t \\'(*>rczoci metafizycznej na filozofi w ogóle, nie ma adnej

powanej podstawy, o tem przekonywaj nas nastpujce uwagi.

Ij Wydanie przy ]>omocy twórczej wyobrani syntetycznych

ustrojów my.41i i liipotez nic jest bynajmniej cech znamienn ani

filozofii w ogóle, ani w 8zez(?gólnoci metafizyki w przeciwstawieniu

do innych nauk. Kada nauka posikuje sij temi czyimikarai przy

poznaniu swepjo przinlmiotu, jakiemy to wykazali powyej 9'.

AVskutek tego j)0Z0'<t>ije pzcez nie pojt, dlaczego La,.- takk^lm'

l)rak<'»w poznawczych, jakie mu prz«Mlstawia tW('(rczoe ntei a li/yczua.

nie otSkryl równie w zakresie tak zwanej pi/^ez siebie ..nnuki," która

w gnnicie rzi'czy jest take objnwem t w « irczosci umysowej. Saiu

Lange wyznaje, e i ^.badacz ])rzyrody, pomimo cisoci .swych bafla

.sj)ecyainych, nie jest zdolnym wyrzec q w zupenoci s|>ekulacyi me-

tafizycznej." ,,ldea, mówi on, równie jest knnie. zti dla postt^pu nauk.

jak i takty. ~ W swoich za Noiut/ch dodatkach do historyi maieryaU'

ztna wyi>owiada w^Tanie zdanie, e „chemia rozwina si^ prawie zu-

])enie na podstawie poj metafizycznych.^ Zreszt, za przykadem

Kanta dowodzi on uriziau jiodmiotowej wyobrani ju ])rzy wytwa-

rzaniu, najju-ost^zych \\^'obineia o rzeczach wedug kategoryj i)rze-

iitrzeni i czasu. Jasn za jest rzecz, e nauka opiera si [jrzcde-

wszystkiem na tych wyobraeniach. Langf z tego jiunktu widzenia

j<'st taldni'' skrajnym sul)jektywist. jak i J\ahi, i dla niego wszellde

jiasze (>ogkuiy na wiat zt^wntrzny s wytworami podmiittowe, il/.ui-

abio* i umyshi, znai<iuja(M go si pod wpywem swy( li ]»rzvrodzeuvc

c.zynnik«»w, niezalenit- ui istotnej treci bytu przedmiolowego. '/*Up
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konsekwentny rozwój tooryi o twórczoci mylowej
obejmowa winion nit' tylko motufizykt^, lecz zaraztm wszelka w oni',!,,

uaiik i'')nicy bowit-m pod tym wzgldom pomit^dzy mctaiizykii

a iiiiiciiii liiiukami nie ma zgoa udu-j.

Prawda, wvzuae naiev, e filozofia, a wiec i metu(izvka, nie za-

'"lawala sio szezf\2:ó|owemi wyobraeniami zjawisk, ani nawet uo*;<>liur-

m ich pojedynczych grup i >/.i^wfj^ów, lecz dy do uajwyszyc.li

uogóhiio i wytwarza pogldy, hipotezy, tooryo, obejmujce szfiszo

krgi istnienia, a jeli mona, byt poTi-^zeclmy. Ta okoHczno jechiak

sama przez si nie znia bynajmniej naukowego charakteru ani filozofii

w ogóle, ani metafizyki, jeeli w zasadzie nie odmawiamy uogólnieniom

znaczenia naukowego, i jeeli owe uogólnienia metafizyczne zgadzaj
?i^ z wymaganiami naukowej teoryi poznania. W kadym razie, nie

loamy adnego prawa dowodzi, e wysz(» nop:óliiienia filozofii i dalsze

jej kon?*okwentne WTwod\ z "hmy! h matrryaów stanowi jaka o>ol>ii;i

twórczo melalizycznu. [»ozl 'awinn uaul.uw » (hu rakiem, <^<\y

nojjólnienia mniej rozlege i wywndy blis/r. \\ y ply Wtijci' z tych

NiOiiy li czynnoci umysu, a wcliodzace w skaci nauk spccyahiych.

maj iiiici- Wszelkie cechy .cisej nauki. Zreszt, czy uog»'lnienia

nauk przyiodniczych, np, tak zwane prawa ])rzyrody, jak prawo za-

• Iiowania energii i t. p. nit^ zbliaj si co do swego zakresu jak naj-

bardziej do uogólnie filozoficznych? Dla czegó one maj by obja-

wami muki^ a uogólnienia filozofii objawami twórezosei wyahweji poesi/if

Cay tedy spór w tej kwestyi doprowadza nas do nast<*pujcej

przeciwstawnoci (altemat ^-Ayy): albo z pojt^t ia nauhoioodci naley wy-
czy wszelkie uog(')lnienia, wszelk spitetyczn dziaalno umy^«hl,

a nauk w cisom znaczeniu ogi-aniczy wy cznie obserwacy zjawisk,

bez wszelkiej dnoci do ich wyja-nienia przy pomocy cz\iniik<'»w

ogólnych; —a w takim razie i nauki przyjndnicze nic s naukami
^' ciscm znaczeniu: olbo te naley wvznn. c uogólnienia i wywody
tiiozotii, nie wyczajc metafizyki, nie s wcale w zasadzie nmi(\j na-

ckowemif anieli uogóhiienia i wywody innych nauk, wit^e i przyrodo-

znawstwa. Powtarza si na tem polu kwestya znaczenia ])oj»; ogól-

nych, o której mówilimy powyej 8,i , zob. szczególniej 8tr. 175

i nast.}.

2) Matematyka naley bez sporu do najcilejszych nauk. Tym-
czasem ciso jej, wedug zdania samego Langego, nie wy|)ywa by-

najmniej z empirycznego mateiyau, wchodzayego w jej skad, lecz

ze zgodnoci jej wywodów z organizacy naszego umysu. Okazuje

^i tc<ly na tym ]U'zykadzie, e pc^wno i niew^tpliwo w zakresie

na^izegc) ludzkiego poznania rzeczy, wnie i w' zakresie nai(L-i, oi>iera si

liie tjiko na wiadectwie zmysiuw^ i bozposredniem dowiadczeniu, ale
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i na logicznuj rlziaalnoci umysu, roztrzsajcej tc cant^ i wyprowft-

(lzaj«H".j z nirh odpowiednie wnioski i4j 4 ; . A zatem, i lil<>xotia. wraz

z metalizyk. pusilkiijac si temi sanifiiii srudkanii pozniiwizemi.

a szezególuiej wszochstn»Hiiym lozbioreiii ilanycli dowiadczenia i le-

gie znemi z niego wywodami, uic s byuijiuiiiej pozbawione ziiamiou

nauki.

W gruncie rzeczy, roztrzsa mona na seryo tylko kwesty: czy

pogldy, oparte na prawach naszego umysu, daj nam w ogóie r^koj*

mi bezwzgldnej prawdy, w znaczeniu eile przedni iotowera. j.

prawdy niezalenej od ludzkiegD subjcktywizmn^ lub nie? I to te

jest kwcsty zasadnicz wszelkiej krytyki poznania. Bez wzgldu je-

dnak na ostateczny wynik tej krytyki, stanowicej przedmiot osobnych

poszukiwa filozoficznych (§ 2,.s ), w kadjon razie jui obecnie powie-

dzie moemy: 1) e przystpna dla czowieka prawda oprze si

musi z koniecznoci na j<'go organizaeyi imiyslowej. wi(»c na prawach

jej logicznej dziaalnoci, i 2) e nr^anizacya umysu i jego logiczna

dziiiialno przyjmuje równi* konieczny udzia w badauiacli nauk s]k-

cyalnych, jak w badaniach tilozolii. To zas dnwo.l/.i. osrarcznc

w\niiki krytyki poznania w t<'j kwestyi dotycz równomiernie tak iiJe-

zotii. jak nauk specyalnych, i e nie mamy adnych dauycli utrzymy-

wa, e badania i wywody filozofii. o|>arte narówni ze wazystkiemi

naukami, na organizaeyi umysu ludzkiego, s mniej i ise, pewce.

a bardziej podmiotowe, anieli badania i wywody wszystkich innych

nauk.

B,i Dalej, trudno poj, dla czego Lange uia wycznie zasadzie

mechaniczMgo objanienia zjawisk na podstawie prawa przyczyny

w duchu wspóczesnt go pizs rodoznawstwa; dla czego tej tylko zasa-

dzie przypisuje charakter naukowoci i na niej o|)iera poznanie ftrawdy

niewtpliwej. Czy prawo prz\ ' zyuy jedi/neni j)rawem dziaalno-

ci umysowej? ('zy zasada porzdku, jednoci, zgody, syntezy mniej

jest donios na mylenia, cioeby przvnYMlni( z'<;n, anieli zasiada

przyczyny? A zasada relu\\o( i. < /y nic etanowi nader waucg^j

czYiniika umysowei »ziaialnoci? Czv 1>< /. tej zasady istniaa b\

W ogóle nauka i rozwijaa by si prawidowo w kierunku < isego po-

znania wiata? iZoh § 8,3>«l. Z jakiego powodu, te zasady. tkwic'

równie w organizaeyi umysu, przyjmujce równie udzia w bada-

niach i wywodach najcilejszej nauki, maj by mniej naukoweiui.

anieli zasada przyczyny? Dla czego te zasady maj by pozbawione

prawa do wszechstronnego rozwoju swej treci narówni z zasad przf«

czvny ?

Jedno z dwojga: albo zasada przyczyny i mechanizmu, |K>nuMD

e wypywa z podmiotowej organizaeyi umysu, moe nas doprowatf^'

k
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du pLZL'(ljuiotu\vt'go poznania rzeczy, — a wUMly to sama ma mi<'js< <'

i eo do innych zasad umysu, pi zyjmujcych równiL* konieczny lulzia

w czynnociach nanki: ~ albo te zasady J^mIdocI, zgody, celowoci

z powoda swej podmiotowej natury, obdarzaj nas jodynie ]>o«»zy

mylow, bez przedmiotowego, cile naukowego znaczenia,— a wtedy
to samo powiedzie naley o zasadzie mechanicznej przyczynowoci,
wypywajcej z t^go samego podmiotowego róda. Odmienny po-

gld Langego, przypisujcy jednemu prawu umysowemu znaczenie

przedmiotowej prawdy fWahrheiti. a zaliczaj(y iun«' prawa tego
iirayshi do bajelc i mrzonek i I )i< litung', jest wynikinn i\ivej iiiekon-

sokweneyi, wygoszonej dla zato.syeuezyiuenia pewnym, zgóry powzi^-

l.YUi, wcale uie ^naukowym" przesn/loni.

Jedyny argumput, który Laii«^t' przytaeza dla usprawi.dliwienia

<wego bezwzgldnego zaufania, swej wiary dogmatycznej w zasad
przyczynowoci i mechanizmu, sprowadza si^ do zdania, e zasada ta,

wraz z czynnikami dowiadczenia i nauk przyrodniczych, wypyu^a
z ogólnej organizacyi rodu ludzkiego, podczas gdy spekulacya filozo-

ficzna i metafizyczna, oparta na owych syntcty<;znych i konstmkc^j-

nych dnociach, ma charakter ind^idttalni/ i uwydatnia tre szcze-

js^Slow jednostkowego umysu. Nie trudno jednak sij przekona, e
argument ten nie i)osiada ani psychologicznej, ani historycznej i)od-

stawy. I tak: 1) uogólnienia i syntezy filozoficzno i metafizyczne

•>[)ieraj sitj naruwTii z uogóluirnianii i synt«'zami przyrodoznawstwa

z jednej strony na dowiadcztuiu. a z drugiej na og()lni<' ludzkiej

orgiiiiizacyi umysu ii. str. 84 : 2 ' przy wvt\\ ni zcniu hi])otcz

i t-oryj przyro<hiiczy< li przyjnm j;i niwnie ^ihiy udzia czyimiki iudy-

widualne badacza, jak przy wydaniu pogldów lilozolicznyrh. Tu i taui

dziaa zarówno ogóhiic ludzka organizacya umysu, jak i samodzielna

indywidualno ; — rónicy w tym wzgldzie nic ma adnej.

Prawda, filozofowie, a szczególniej metafizycy, ulegaj ni^ ra/.

zbyt silnie podmiotowym, indywidualnym czynnikom swego umysu,
na niekorzy ogólnie ludzkich; ale który z sumiennych przyrodiiików

miaby z tego |>owodu rzuci na nich kamieniem? Czy nauki przy-

rodnicze s w istocie w jaki szczeg')lny spr^sób zaasekurowane od

rozlicznych |)odniiotowyt h przywidze, tendencyj Inb nawet przesdów
hudacza? Czy one wani*' w swych badaniach ni'- kici'uj si |)rzc-

wauic tradycy naukow, opart nic w.i krytycznych docickaiiiach,

ccz na dol)re) woli i osobistem iiznamu adeptów? (Zob. w tym wzglq-

<kie § 1.1 i 6.:i. .

Zreszt i w tej kwestyi Lange wpada w spi-zccznor z samym

sob. On nie zaprzecza bynajmniej, c twórczo metatizyczna. ze

?w tendencj syntetyczn, jest objawem ogólnie ludzkun; i)rzeciwnie.
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on sam wyznaje, v zjawia «i ona wraz z rozwojom ycia nmyslowe-

go czowieka, wraz z jt^go dnociami na polu poznania wiata. Je-

eli tedy o^rólnie ludzki charakter prawa przyczyny jest gówn i)od-

staw jogo znai'z«'iiia ]>oznawezi'go, naukowego, to czy tene ogólnio

linizki chaiiikti^r owych syntctATzim-h dnoci w zakresie filozofii

nic V"\viiii< ii zaclic^ ar do odszukaniu i-h i zynuików ])rawdy, nie tylko

podmiotów i
j. linz, jeli mona, i prz<'dmiotow«'j zob. ^ 8,:^ )? To tr

w zasadzie vzy\ sam Lango, docliut}zi|c do pizfkouania o niezbdnej

potrisebie uzupeinieiiia braków wiedzy i o wysokiej doniosoci spekii-

la( yi mi talizyczncj w tym wzgldzie, jak w ogóle przy zaspokojeniu

idealnych potrzeb umysu iudzkit go.

4} Nareszcie, wyzna naley, e filozofia, a wraz z ni i metafi-

zyka, niezalenie od szczegóowych na ni pogldów, wi^c te i nieza-

lenie od nauki Langc*go, w caym swym rozwoju historycznym, wy-

kazuje ceeliy znamienne nauki, w przeciwiestwie do znamion twór-

czoci, sztuki, poezyi J< 9). Nikt, znajcy dzieje filozofii, nie mot'

zaprzeczy faktowi, e filozofia, stosownie do stopnia umysowego ro-

zwoju daiK go czasu lub narodu, dya zawsze do moliwie penego

zaspukojeiiia wyinagn nauki, jaku metodycznego badania i poznania

wiata Prawda, Uluzotia nie zawsze czynia zado ideaowi m^uki:

ona zbyt czsto wydawaa za prawd przy^vidzenia podmiotowe, ma-

mida wyobrani! ^Ue, ezy tego nie naley take powiedzie o iu-

nyeh naukach, uznanych przez Langego za nauki bez zastrzee:*

I ich dzieje wiadcz o wielu gmbych aszacli. o i'iglych sprzeczno-

ciach pomidzy uczonymi, o cigej zmianie pogldów, hipotez, teoryj;

i one odstpoway niejednokrotnie od wymaga cisej naukowoci;

i one nie daj rkojmi bezwzgldnej nieomylnoci! Tego rodzaju za-

tem braki, wspcUnc filozofii ze wszystkiemi innemi naukami, nie daj

nikomu prawa do wyrugowania filozofii z ich zakresu. Tylko faryze-

uszostwo „naukowe" zdoby si moe na pot]ueme filozofii i mctafi-

zvki dla grzeeli.'.w. Ist.wym podlegay zawszi' i niestety dotd jeszcze

podlegaj wszystkie naidxi, jak" objawy ludzkiej uoniiioei.

Co wieeci. ii'eli chodzi o ostaieeziK podstawy cisego ])0Ziiauia

prawdy, istotnej nauki, to nie ulega wtpiliwosci, e one dunuigaj sio

przedewszystkiem krytyki zarówno czyimoci poznania, jak i jego wy-

jiików. — a taka krytyka jest niezaprzeczon waciwoci filozofii

i wiadczy o jej charakterze naukowym. T zasad krytyki btosuje

filozofia i do swoich pogldów metafizycznych i przez to dowodzi, e
pogldy te podlegaj ogólnym wymogom naukowoci, Z jakiego bo-

wiem tytuu sam Lange roztrzsa krytycznie naukowo tych Inb

owych p' gldów metafizycznych, nj). pogldów materyalizmuV Gylflf

metafizyka nic l)ya nauk, to jakie prawo mieUbyiny ocenia jej
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ohjawy ze stanowiska nauki? PrssiH;iez utworów poczyi nie mierzymy
miar naukowoci!

Ju KfUit, wskutek sprzeeznycli wynikuw swej ki\i\ki t<'un'ty-

czncgo i piakt \ t /ii<-;40 roznniu, do-sz**'^!! <Uj miwr^s^o duali/jmi, w \ /.y-

udjcego uzasaiUiioui| opozycy tak nauki, jak i ycia. Kaut V)(>wii.*in

.((iWwIzi z j<'(lni'j strony b('zwzgl(jdnt'j ograukzonoti t-ori-tycznc^o

lozmuu. niezdolnego pozna j)rzedmiotowcj pi^awdy, pozbawionego na-

wet monoei oceni, czy takie zasadnicze idee umysu, jak wobio,
niemiertelno i Bóg, s prawd rzeczywist lul) t« wytworem |)od-

uilutowym. Z drugiej jednak strony wymagi&, aby czowiek te same
idee, zupetnie wtpliwe ze stanowiska teoretycznego, uznawa w yciu,

w imi nieodzownych wymaga poczucia moralnego, na podstawie

wiartf rozumowej za konieczne postulaty swych i)rakty( ziiyeh <lanooi

'zob. str. 180 i nast.). Lange za doprowadza ten dualizm do ostate-

oznoci. On zast<^puje ow wiar rozmuow Kanta mrzonkami mcta-

;izyki. poezy mylow, ilu/.\aiiii religijnemi. i nmiema. e naj;;l»sze

])Oirzeby duchu ludzkiego, puirzeby, w ktc»ryeli on sam widzi objaw

i>toty ludzkiej, dadz si zas[>ok<)i przy pomocy owych nadoldocznych

iz\Tiiuków. pozl)awionych wszellvi(>go oparcia o dostpn dla czowii'ka

prawd, o nauk. Wic w^)ros>t w sprzecznoci z wymkami mechani-

cznego pi*zyrodoznawstwa, pomimo „materyalizmu zjawi.sk," mamy
wudiog Langego stan na „stanowisku ideahi/ t. j. wytwarza jaki

orlasny wiat uudnych ideaów i dy do jego urzeczywistnienia przy

pomocy mrzonek metafizycznych! Jest to dualizm, sprzeciwiajcy si
wszelkim wymogom wewntrznej zgodnoci myli i logicznej konso-

kwencyi.

Literatura, dotyczca nauki F. A. Langegt). Fr. Alu.
' d'>^vi pogld Ji a twórczoH motafisycssn gównie w drug^iin i czwartym rozdziao

tomu !jw«|j m^toriji mafcrijalkmii. wspomnianej ju wyej str. 55.—Zub. to jego

Smc litrayc zur Gcsciihhtt.' fhs Mutrridlismitu idiil.

WniuJ prif o tym po<,'Ii\dzie r.;in<^«<,'o Ziislugujji >/.r/OL'ólni<>j na u\vaL'<;:

<I. Spickeh, iebt^r *his \'<'rli(ilfni>>s der Xi>hfnrissi',isi:lniff :iff 1'hihisojihir ISTl.

•I^t ro krytyka pogl:id«»w f^angego ua «itoc.unek lilozolii do pr/cyiudoi:nawst\va. Zoh,

•Zi^cjfuliiiej str. 58 i nast.

H. Yaibikoeb, Hartmmn. Diihng uml Lanf/f ISTti. Autor, yury /.woknnik

{.aagogo, poddaje tu rozbiorowi poj^^hidy najznakotnit-^zycli przedstawicieli gt '^^ kie*

ninków ftlozoficznycb naszego czasu, do których zalicza: dogmatyczny idealizm (Hurt-

ami, empiryczny realizm (Dilhiing) i krytycyzm (Lango). Ilistory nwienjaHnim
i^aogego Yaihinj^or nazywa -n i honiolejszym czynom filozoficznym na^zc^u c-zasn {die

«»cdeutf;ndste philosopliiscbe Tlut r (egonwart)."

Kl>. V()N IfAHTMANN. yrukontuinsmHs. Siliojtr/ilfiKcriaidstuWi flihl U< ifi'Jii(tiis)inK*

'"*t7. w dnigim ro/il/,i.i]f> t«'j pr<'\' podtijf; llartinunn t^odn;* fn\.('_'i krvt'.kH tak na*

iWiiigu yrrnz niego ^skuptycyziuu .subjuktywistyczuc^^o" I-»augot;o i \ aitiuigeri*.
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E. hkfi krytykuje (.an«,'ef,'o z punkta widzenia swogo pozytywismu, ^2czegi6bkj

w ni-cim tomie Kwej prai'.r-* Idealizm i poeytywism. wapomoianej wyej str. 16.

S. H. IlOscH, Fr. Mh, Lange uni aein Stand^unkt des IdeaU 1890. Chanktc-

rjstjrka filossofii Langogo. ycioiys j^o ogosi Elussen 1891.

2. Wspóczesne poghidy na twórczo metafizyczn*

Albert Lange stoi na czele wspomnianych juz wjej istr. 51.

55) wnw)', czyli fnlifdMeanfyHów (Keu- czyli Jong-kontianer), którzy

po wikszej czci podsielaj jego natik^ o twórczoci metafizycznej.

Najgoniejszym przedstawicielem tej nauki w Niemczech po Laii-
,

f;em jest H. VAiHi.\(;i:ii, który w na.stpujeyeh sowach lormului I

najdobitniej pogld na t spraw wikszoci nowokaiitystów: -Pni-

wd7i\^^ krytycyzm, mówi on w tym wzgldzir. nic daje adnyeh po-

zytywnych, ostatecznych 0(i|»owie(zi. ktoiycli czowiek mógby ,

trzyma. Ou niszczy tylko. Odbudowani- zn Tiiin pozostawia

'

etifce ze stanowiska ideau " Tak wic i tn powtarza si ów dua-

lizm, o którym m<)wilimy jn wyiej (str. 251 1.

Podobnie i znany badacz na ]K)1u psychologii dowiadczalne|

U. Mt)xaTEBBEBO iiznajc filozofi tylko jako krytyczn teory poznania;

metafizyk za nazywa „poezy mylow (Bef^jiifsdichtung\*^

Nader zajmnjce zastosowanie togo ])ogldu na twórczo mylo-

w napotykamy w dziele J. RClfa: O myili iwiata i o wUcie tnysh.

Filozofia, mówi on. nie jest tylko nank, lecz i sztuk." Ona je«t

„sztuk powtórnego ])(niiylcni;i wielkiej myli wiata i<lie Kunst, den

grossen Weltgcdanken ii«»cli ciumal zu deukcn ." Z tego stanowi.-ka

zadanie lilozotii j)olcga ua odtworzeniu ideau wszecliwiata ^,da*» Idcal

des Weltalls).

J. Y^oLKJiLT przedstawia wielce iiouezajc ni<)(l \ tikaey nauki

o twórczoci metafizycznej. W zasadzie broni on naukowoci metaii"

zyki. Jest ox\\\. wedug jego okrelenia, nauk o bycie w ogóle, i ma
za przedmiot: i) wspólne wasnoci skoczonego bytu, 2) najpowsze-

chniejsze przeciwiestwa wiata (^Weltgegensetze) i 3) byt bezwzgl-

dny, absolut. Ale z drugiej strony metafizyka, wedug Yolkelta, we

wszystkich tych kwestyach, doprowadza jedynie do „hij)otetycznydi

wyjanie dowiadczenia idie Metaphysik kann nur hypothetische Den-

;

tuugen der Ertahrung ^• ben>."

Nie mona zaprzeczy, e pogld ten agodzi ju znacznie we-

;

wnfcrzne sprzecznoci, jakim jiudlega nauka Langego o tw^Srczoci

]nctafi/vf'p^nej. Nie ma tn ju mowy o mrzonkach mcuitizyczny h.

lecz o hipotfzacii, posiadajcych pewne naukowe znaczenie. Pomimo'

'\
# J

. - % I
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•o i tu trudno poj, dla czego metafizyka z koniecznoci w swych
ImJamacli ma byó bardziej hipotetyczn. ani(»]i W8zyf?tkic innr nauki,

a szczególniej przyrodnicze, oparte na inctafizyczneiu jUZY pu.szezeuin,

a zoteni. we(ia^ V*olki'lta, na hipotez It
,

(» rzeoz\'^visfi'm istni^Miiu wia-
ta /A\Ao\\vgo. .T't'li ostateczne [M)(lsta\vv iiaiik spceyahiyeh co do

<'Vtu prziMlmiotowego w ogóle, wi^e i co do ieh .^Z( z<"ir<'»i>vvego |)rzed.

miotu hadania, cz si^ jakiiaj.cilej z |)ewuemi przypuszezenianii

lii' tatizjeznemi, — na co Volkelt w zupenoci si zgadza, — to jakim-

sjiosobcm nauki te mog by mniej hipotetyoznemi od samej me-
T.ilizyki? W pogldzie Volkclta widzimy tedy wyrainy zwrot nowo-

kautyzmu ku metafizyce: ale i tu jeszcze zgóry powzite uprzedzenia

wstrzymuj myliciela od konsekwentnego zrównania metafizyki z in-

nemi naukami, z ogólnym stanem wiedzy ludzkiej (zob. § 5,3, przy-

piseki.

Tu wspomnie naley o pogldzie Wundta na idealne uzupeni-
nie empirycznej wiedzy i o jego nauce o transeendentalnyeli ideach

rozumu, w przeciwstaw^ieniu do poj rozsdku, pozostajcych w zakr-
ci' ukttiw. Uwagi krytyczne co do tej nauki Wundta poczynih.niy

jni wyej przy rozbiorze istoty idej, str. 181 i nast.

Ed. H \rtm\x\ zblia sit^ r«')wuie po cztjsei do nowokantystów^
lowodzc bezwzgli^ducj przeciwstawnoei pomidzy piknemy wic wy-
woranu ideainemi lunyslu, i prawd, Ale on sam nie nadaje zbyt

wielkiej wagi tej parodoksalnej przeciwstawnoei. Bardziej charakte-

ry^tycznem dla jego pogldu jest zaliczenie nauki do Uuzjff umysu
ndzkiego, cho trudno poj na jakiej zasadzie w takim razie dowo-
"Izi prawdy i naukowoci swojej filozofii.

Wró<i wspóczesnych niemieckich nowokantysów, z najwit^ksz

tonsekweneya. traktuje kwesty twórczoci metafizycznej A.- Riehl.

Przyznajc naukowe znaczenie wycznie wiedzy empiryezn< j,
o|)ai t«j

na metodologiezityi h zasadach wspóczi'Siie«i[o przyrodoznawstwa, i wi-

Izc, wraz z Laiigri-n, w metafizyce jcilyiiir wytwory ])<Kiiiii< M owyeh
l:inoci umysu. Kidil zupehiie sliis/nic dowodzi /. tr^^o -taiinwiska,

s|)ekulat va liluzoticzna jest w o;imu ie rzeczy ylki* inetueui zt^spo-

i iiiem poezyi z nauk, jakun wytworem dwiiiicowyju, boz wszelkiego

ZLt la znaczenia dla prawidowego rozwoju ycia umysowego. Nie

IKKJziela tedy zdania Langego i wielu innyt h nowokantystów. e filo-

zofia, obok swych zada krytycznych, dy winna do wydania syn-

tetycznego na wiat pogldu przy pomocy poezyi mylowej. Przeci-

^Tiie, z pogard i namitnoci napada na w.szelkie „lurojone sysemata

JSjstemdichtungen)" tak staroytnych Ureków, jak 844iolastyków .4re-

'luiowiecznych i idealistów po Kamde. Wedug j« go zdania, nie ma
u> wszystkich tych systematach ani prawdziw. j

[.orzyi. ani nauki
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prawdziwej. One nie tylko, e nie przyczyniaj si^ do zasprjkojema

pewnych uprawnionych potrzeb ducha ludzkiego, lecz su juk nujszko-

dliwsze Hla prawdziwe;;^ posttjpu nauki. Zfodnio z t bezwzgldno-

ci mówi liiclil: „Kn tykii systeniatów mctatizyki ]wwiuna zedrze

z iiirli vvsz(OUi blask, zniwiezy wraenie •stetyczne, jakie te iitwoiy

puvzvi mylowej wywofnj swoj jednoci i zaokrgleniem. P«AViaua

ona wykazfe'' nie^iustiwiios w szelkicli nKjtywów wytwarzania sj^stema-

tów, pozbawionych charakteru naukowego."

Mona si^ ule zgadza z Kiehlem co do sainej istoty filozoti]

i metafizyki; mona broni ich wytworów s\nitotycznycb od zarzutu

nionaukowoci; ale \\^znaó naley, e pogld j« ^^<> jt*st przynajmim*j

konsekwentnym. Fasz on nazywa faszem i od mrzonek metafizy-

cznych, nie majcych nic wspólnego z prawd, on si^ nie i^podzicwa

dobrych nastpstw dla ludzkoci, jak to czyni Lango i jego zwolen-

ncN'. Jeeli bowiem metafizyka nie doprowadza nas do pogldów m
wiat, maj<ych b^totne znaczenie dla poznania wiata; co witHcj, je-

<'li nawet nie doprowadza do pogldów prawdopodobnych, nuijuryib

przyiiajiiini«'j znaczenie hi|>otez naukowych. lo jaka w og<'>le icb

racva hyrn dla powanc;L^o uniyshi? rrzecie to nawet utwory sztuki,

nie wystcpu jaj < wprost z pretcnsy df> prawdy, h^cz maj<'e iia ' -li;

zadowoli podmiotowo czowieka, juusz jednak wykaza prawdojK -

dol)iriistwo swej tn-ci. jeeli uie majii zasugiwa na zarzut, e
czezcmi utapiami )• Jakesz mona przyznawa jakkoiwiek

powana^ donioso.4 wytworom mylow ej wyobrani, nie czynicym za-

tlo nawet tym skromnym wymaganiomi' Skeptycyzm odnoui»'

zasadniczych ideaów umysu (§ 8,3), doprowadza konsekwentnie <li)

ich lekcewaenia i potpienia. Ch za pogodzenia takiego skeptyty-

zmu z wiar w istotn donioso ])odmiotowych utopij dla prawido-

wego rozwoju umysu, jest objawem ra/ 1 j sprzecznoci z wymaga-

niami tak logiki, juk estetyki, Biehl susznie wyst<^i)uje pi-zeciwko

takiej si)rzecznoci.

Wc Fraucyi ju, znana ])Oj)rzcdniczka C<)mto*a, Zofia GhiiiiAiN

t^f IJ^^I . nazywa systemata tilozoiczno „romansami mylicieli." Pr/y

tern jf '!iiak wyznaje, e i najcilejsze nauki, nie wyczajc matema-

tyki, narowili z poczy i sztukami pieknemi. natchnienie zostay i<n!t

(''t('' inspirees przez [luczucie porz;i(!ku i proporcyi, w ogóle harmonii.

kt('>re stanowi zasadnicze prawo dziaalnoci lunysowej czowieka. Tf>

te powyszemu zdaniu mona przeciwstawi wyra< ie naszego zna-

komitego uczonego, Ji;nazEjA xiADECKiEao, który dugo przedteia

luówi o |,romansach dowiadczenia.'^ Wspominamy o tern niej.

Nastpnie E. Yacjukrot przytu<-za zdanie, czsto sysze si da-

jce, e metafizycy s poetami, którzy 1^ minli ze swojem powoa-



^ TWÓRCZO METAFIZYCZNA. 255

niem les in''tiii)hysicieiis soiit des poetes, ^ui ont iniiu^iu'^ itnir voca-

liou}; ale sam zbija to zdanie.

sposib wielce paradoksalny wygosi £rxest Renan t-ez^, e
niaiematyka, logika i motafizyka, s uaiikami nie majeemi bezwzgl-
fioie adnej stycznoci z faktami i dan rzi^czywistoci. 8 to nauki

absolutu, ideau, przenoszce nas w wiat, który nie ma ani pocztku,
ani koca, ani racyi bytu (nn mondc qui na ni commcncomcnt, ni iin,

ni ralson d'exister). Nie zaprzecza on doniosoci tycli nauk, majiicych

za przedmiot wieczno (l'etemel ; ale domaga si^, aby jc cile wy-
czono z zakresu wszelkiej rzeezy^^^stoei.

Najwyraniej wród wspi >li zesnycli irancuzkich mv>li( i('li ])rzybi-

<'zyl si Th. Ribot do teuryi Langegu o twórczoci lUHtaii/.yrzucj.

\V spoijiiiifUiiiy o nim ju wyej, prz^-laczn jc trafne zdania jego

o dogmatyzmie nauk specyalnycli zob. str. 183 i nasi. j. Pomimo atoli

iuiiania tego dogmatyzmu, Ribot dowodzi, e nauki specyahio obej-

muj wszelkie moliwe przedmioty wiedzy naukowej : filozotia natomiast

nie jest ni. /j-ui wicej rien de plus) jak metajizt/Ic^ t. j. spekulacy
umysu ludzkiego nad pierwszemi przyczynami i ostateczuemi celami

wszechrzeczy. Spekulacy taka nie ma naturalnie cecji nauki. Pogldy
metafizyczne, wic i w ogóle filozoficzni% nie mog by, wedug Ri-

bota, naukowo udowodnione, i maj nadto charakter subjekt\'\vu\

,

podczas gdy nauka jest przedmiotow. Pogldy te s w i«toeie obja-

wami „poezyi. nudnej i zej, wedug zdania jcdnycli, wzniosej, pott^-

nej, prawdziwie l)Oskiej, wedug zdama innydi > poesie ennnyeu.sc et

ifial ócTite ])our les uns. ólevo, puissante, vraiment di^^nc ])r(ur les

aatres Kózmia poinlt^.lzy mctatizyk i '/wvkl:i poezy polega jedy-

nie na tern. e ineializyka posikuje sie^ nie oiirazami rzeczy, wyobra-

eniami, lecz oderwanemi ideami i przy pomocy ich syntetycznego

zjednoczenia usiuje odtworzy wiat rzeczywisty.

Ribot zgadza si z Langem i pod tym wzgldem, e uznaje wy-
sok donioso twórczoci metafizycznej dla ycia luny.sowego czo-

wieka. „Prawdziwa szlachetno lunysu ludzkiego, mówi on, polega

me tyle na w^nikach^ Ue na celach jego dnoci i na energii w ich

urzeczywistnieniu...** „T)owiadczenie znaczy wiele, lecz ono nie jest

wszystkiem.** „Któ to zreszt zdoa udowodni, e fakty maj wi-
ksz donioso, anieli idee, odkrycia wit-ksz. anieli badania? D-
no tilozofii do zg«'l)icuia niepoznawaln<

i
istoty wiata, oywia zdcd-

noei lunysuwc « /Juwicka, wznosi go p<^ nad ( iasnv dogmatyzm, wy-

kaztiiae te wvsze mistyczne czvnnik, kt»'>re ze w>z\s(kic]i stron uta-

(zaj naukt^. A i)i'zez to tilozolia okazuje nauee wielkie usugi/*

W dalszym atoli rozwoju sw\^ h pogld 'tw w tym wzgldzie

Ribot iirzycza si bardziej do Uomtc'a, ni do Kauta. wic rozeliodzi
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si^ te z Langem. Wraz z Comtein zadawala sitj on w zupenoci

dogmatyzmem nauk spccyalnych, i nie mówi wc-alo o krytycznijm roz-

biorze ostatecznych zasad wiedzy naukowej. Dla niego nie istnieje

nawet ta negacyjna, przeczca cz filozof „naukowej,^ o której

wspominaj Lange i nowokantyci, jako o koniecznej krytyi t pozna-

nia. lepa wiara w dogmatyczne wiadectwo naii^nogo realizmu, bez

krytyczn<'go rozbioru jego zasad, oto ostateczna podstawa ^nauki^^

w przekonaniu Ribota. Czeme jednak moe by najwzniolejsza na-

wet „poezya myluwa," oparta na takiej >lnt;inatyeziej nauce?

(Odmian tyeli po^liidow Ribota przedstawia E. RorTR(U'\. We-
dbi^ niego filo^otia nie jest nauk, leez oiijawem odrcjbnym, wynika-

jeyni z poczenia czyinnk<'>w naukowych^ religijnych i artystycznych.

Zadanie i^mission) fUozoii sprowadza si do waciwego ustosunkowania

tycii czynników skadowych yda \nnysowt^p:n d etablir de juste>

rapports entre ces eiementsi. Nie objania nas jednak Boutroux bliej,

w jaki sposób filozofia ma speni to zadanie, nic bdc wcale nauk,

wiedz.

L. Olle Lapbunb, znany kantysta, przycza si w zasadzie do

pogldów Langego tylko, e broni „naukowoci** filozofii i w zakresie

pewnych badai^ pozytywnych.

Krytycznie zapatruj** si*^ na to sprawt; Alf. Foi ii.lkk. t )n j)rzy-

znaie donioso czynników estetycznych w liluzotii: nmwi nawet

o „])róbierzu est»»t\ i znein (criterium esthetitpn? i" i o „pit^kno< i lorri-

cznej ibeaute lugitjue sysieniatow. Sprowadza jednak te czynniki

glimiiie do jednoci, porzdku, konsckwen( yi, proporcyi, w ogóle har-

monii pouiit^dzy prawdami. Tylko ywszy udzia uczucia i wzgldy
moralne nadaj czynnikowi estetyt znemu pewne znaczenie samodzielne.

W zakresie polskiej Hlozoii napotykamy szersze zastosowanie

nauki o twórczoci metafizycznej i poezyi mylowej w pogldach Aj,.

Tyszyskieoo na rozwój ycia lunystowego czowieka, a w szczegól-

noci na dzieje filozofii. Wedug ty(^h pogldów, cAa filozofia staro-

ytna naley do epoki modzieczej ludzkoci. Epok te znamienuje

panowanie wyobrani, fantazyi nad pozostaemi objawami ycia luny-

slow-iro. Na za.saflzi(» Tyszyski usiuje wykaza, e pogldy filo-

zoHt ziie <Jrek<')W, nie wyii jc systeiii;it ii Arystote|e<?n. s \\ \ nikit ia

raczej wyobiani, anieli zdiuw*'go sajlu " i/.'-ez.u li. ^odobnit^ i no-

wa tilozofia, a j)0 ebwile obeen. poniinif) pewnyeh tendeiicyj ])rakty-

cznych, oparty< li na ^prostocie w sdzeniu" i rozwadze, nie wyzwolia

si jeszcze naleycie z pod wpywu dnoci modzieczych i wskutek

t go ma równie przewanie < harakt(»r poezyi mylow(j. zadawalajcej

si i*ozlicznemi urojeniami metafizy<*zn<'nii. zamiast kierowa si

w swych pogldacli zyod fmfssechn. Tak tedy Tyszyski wvaz
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r Biboteiii, róni si od Langego toin, e zadania filozofii nie widzi

w negacyjnej krytyce poznania; natomiast mv zf^adza si z Ribotem
LV do róda naszej wiedzy, bo nie ogranit za sit^ wiadectwem „nauki,"

lecz uznaje zgod^ powszechn za ostateczn podstawy wszelkiego
poznania.

O Langego opiera si u nas na8t])nie i H. Godbebo, z t atoli

róinic, rozciga na filozofi w ogóle to, co Lange mówi jedynie

0 metafizyce. Dowodzi tedy, e filozofia zaspakaja dno syntety-

czn mnysn, e jest j^wynikiem i tworem wyobrani, a nie logicznego

mydlenia," „koncepcy poetyczn" o r3r8acb czysto indywidualnych.

Do wszake dodaje, e syntetyczny pogld filozofii na wiat ma
chftrakter hipaUtyczny i przez to „wyprzedza umiejtne uzasadnienie.*

filozofii, mówi. hipoteza jest wszystkiem." W jaki sposób atoli

filozofia ma by takim iiipotctycziyiii pogldem na wiat, nie bdc
aiii wyiiikipiu, ani tworem logiczni go mylenia, trudno poj. Czy
moe iiitiiie hipoteza wycznie jako wytwór wyobrani, bez logiczne-

m\*lenia ? Czy w hipotezach, majcych jakiekolwiek znaczenie,

^^Tobrania nie odgrywa tylko rob pomocniczej? Czy wyobrania
V hipotezie nie musi si podda logicznej argumentacyi na podstawie

flankowych danych?

Tym dodatkiem do nauki Langego o twórczoci mylowej, Gold-*

berg wyprzedzi przedstawiony powyej pogld Yolkelta (zob. str. 252).

Ale Yolkelt, nadajc metafizyce charakter hipotetyczny, uznawa kon-

sekirentnie zarazem i jej donioso naukmo* Bo w samej rzeczy,

hipoteza albo nie jest wcale hipotez, albo ma charakter naukowy
1 jest tworem nie tylko wyobrani, lecz i logicznego mylenia. Hipo-

teza nienaukowa jest prost mrzonk, wymysem samowolnym, bez

wszelkiej w ogóle dla umysu doniosoci, nie zdolnym adn miar
^wyprzedzi umiejtne uzasadnienie.'*

Wszystkie powysze odmiany i)ierwotnei nauki Langego o twór-

'zoci metafizycznej nit? osabiaj zarzutów, jakiemy przeciwko tej

nauce powyej wypowiedzieli (§ 9,i i. Pewnego postpu dopatrze si

mona jedynie w wyoonym pogldzie Yolkulta, dowodzcego, e
ntetafizyka nie doprowadza bynajmniej do mrzonek, lecz do hipotez,

majcych znaczenie naukowe. Od tego za pogldu do zup(^lnego

zrównania tak metafizyki, jak w ogóle filozofii, ze wszystkiemi innemi

naukami doprowadza bezporednio logiczna konsekwencya Przekona

tias o tern ostatecznie dalszy rozbiór kwestyi o stosunku twórczoci

w ogóle, a w szcz* gtjhioci ideaów umysu ludzkiego do prawdy.

SlnifA, Wst^p do filozofii.
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Literatura wspóezesna o twórezoci metaflzyoziMd* Powri-

8Z0 pogldj wymienieni filozofowie wyio^li w oastpjcjeli piUAchr

H. Vaihinoer w pizywiedzionjrch wjij (str. 65 i 251) pracat^h. Owo zduie,

charaktoryzuj;v'<' pogld nowokantyanu w U^j kwostyi, mieci si*t w ksice: Hartnuum,

T)iUiri)>'j i Lany>\ str. ()<5 i bmiii w oryginale- „Der o«;]>te Kriticismiis giht keine p(v

8itivt'. d«!tinitive Ent?rh< idnnir. ttn fio sich dor ^Tensch Imltra kann; er zerstOrt nar;

don Wiodoraullifiu liKrihussi ot tlcr Iltliik im Standpunkt*' lifs Idoals."

H. MiiN.HiKKiiBO, Der Ursjii itiKi (Jrr Sitflirhkdt str. 7 i nast.

.1. lifLF, Wisscitschaft flr-s WdtyaUinkttus und det- Gcdankenwel 1888.

J. VoLKKLT we wspomnianych (str. 19 i 65) pracach. Zob. szczególniej jego;

}yHtQt (h> fihzo/ii str. 68 i nast, 74 i nast. Tu nalej talce jego mowa: U^fer Se

MoglkhMt dfr Melaphifttk 1884.

Co do WcNDTA podalimy wystarcsjce wyjanienia wyej str. 82, 107, 118

i nast.

£o. V. HartoANN, FhUosophic des UnbeiowaUn 1869, str. 584 i nast Zob. te.

coMuy o nim powiedzieli wyej, str. ii^K).

A. RiKHL we wspomnianyi-b (-tr. Kjj pr ii ach, a mianowicie w dziele: Kriftf^jzm

lHuzi>Ji('Zny, T. II, c/,. 2-^a: 'ieorya nauki i im tafizykn, rozdz. 1—zy: Filozoria jaka pro-

blemat, i ri)Z<lz. <-ty: Metafizyczna i naukowa budowa systematów. Zob. szczególniej

atr. H7 i uiUt.

Wdród niemieckich autorów godzien nwagi i berlislci astronom W. Fóbstkb,

który w rozprawie: Wahrfuit und Wahnthm^lkihkeit 1876, dowodzi, e pienrotna

przyczyna rucba, jak w ogóle btota wszechbytu, posostj niepojte dla dtowieka; go-

r«^e zaii pragnienie ich przyblionego zrosomienia zaspokojone by moe jedynie piws

SoPHiK < Jekmain', CouHHh-mtiom genernlfH surlUit des .vt /V//( c.< et drs ktfres ls>3.

Trai-a poMiiiertna. O autor(«> i jej po«^Ij\dach zob.: £. UrHRiNu. Kttische Ctrsco h:'

dn- Philosnphit'. 4-te wyd. ls{)4, str. 52:{ i nast, szczególniej za Pawuckueoo: Siudjftk

nad ])uz!/ti/ivizmem l.SH<), str. 128—157.

E. Vacuerot, La mi'aphiffdqm H la scinwe 1858, wyd. 2-<»ie 1882. T. I. 6.

1*1. llBKAN, Dialcgttes d fragmeida phdmophinties 1876. Str. 175; ,Xe uiuM

pas qu'il n*y aitdes seiences do T^temel; mais mettons les bien nettement hors de toat»-

rralit*'.* Na uwag zasuguje tu te li^t Bbbthsota do Renana, samiesaciony- w teje''

kflico .«tr. V.\^ i nn^^t. p. t. Tai science idde et la science poeithfe, w ktdiyra znakoni-

t\ ru iiiik broni ^naiiki idoalnej", ale przyznjo, e ma ona przewanie charakter nidT«^

widualny i hipotetyczny.
|

Tu. IJiitoT w<> Wsff^pie do wspomnianego wyej (str. l:i;{) dziea: }yspóczfii»fi

jisipliol^f/in (ui(/nlska. Mówi tu Hibot midzy innomi: ^Si vous n^-te-* point lun de,

ces eripnt> ^^ros^^ier- ijiii ne con<.uiv(.'nt rien au delii de la plus vulgaiic r- alite. si voas

chertliez 'iucbiuc cho^c sous les taits ou au dcdii d(;s faits, vous entrez daus im uiiMide]

idea.**... i,r>e la ees eonstnictiotts phla^ophi(|ues (pii reraoBiblent ii de giwoda po^inuB.]

De 1^ Tient {|tt'& lordinaire ta metaphisycpie et la hante posie se touchent, ae conlbii*

dent quel<inefoi9, comme dans le Paiadis de Dante.*... ^Les m^taphisidens soal doi'

poutes qui ont pour but de reconstituer la synth^se du roonde.*... Z dmgi^ steosny Wf*

znaje lUliot: „T.a m^taphysifjuc ot un dpót de verits en dehors et au de?Mi> de tou*

te-s dt'itionstration. parce r)u"elIos sont Ic fondemont de tout€ dnjonstration." Wszystkie
te 1 ch irnkterystyczne. jako te pn;yto 'Zone wyej str. 255, OrTioROwicz w swym
pnckadzie znowu opuci. Zob. upi-^t uwnut; w tym wyeldzii- wy/cj ua <tr. 134.

K. l?ouittuux, Wtó Wnt^ie do iram.-uzkiego pi-zckladu FUozo/ii Greków Ed. iSoU**

la 1877.
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OuA^LAPBUiiS we wspomnianej na str. 19 prac^. szczególniej nndz. 1, 2, 3 i 11.

A. FouiLiB w pisytocnmej wjrej (str. 107) pracy: Fttysstoie metafizyki. Cz. f,

fuS 6-ty: Metafi^rlca i poeaya ideau. Str. 82 i nast: po^ie est llbre dans

"OD fond et lióo dans sa fornie; la m^taphysiqup mt Jibro dana aa formo. Vu'v Atms son

fond.*... .,Aii Yww d etre une fi< tion, rid«''al doit ctre un prolongonient et iin si'lM''V'niont

du il doit ^tre un aspoct sup»'rifMir de la n-alit/* inrMno."... ^Lo criteriani estlii'ti(|iH'

Da dt- valcur <|u Cn tant qu'il sc raiu':ue nu i riti rhtm loHpH' ot dynatniuo, dont il

u'tót tju une fonnc plus int»itive ot on ((UoIiiik- «nt plu^ >;fiitiiiit'iital»'.'*

W naszej literatur/*^ rozwin Au i yhzy.ski |>rzt'd»tawiony pojjld w s\\y« h Zn-

mAkI krytyki powuaAn^, T. I, 165 t naa: ^Wetntazyay mówi, która zaraz z zt-

Idem oknsn W3rdala bya mitologi, epopojt;, bistoiyt;, wydaa te z icolei i now ^^a
mylmia, której zadaniem byo: badanie ittoty rzeczy** Zob. te co o Ty(«y»kini po<

ilednano wyiej str. 28.

H. OoLDBERo we wspomnianej na str. 34 rozprawie: Filozofia i wiedza.

Do nauki o poetycznjiii charakterze nietaizyki przycza kio u na^ p<)cz«\^« i i Fr.

KRLPis.-iKr. «^ho«- i'M' o ile wiem, nio rnzwija szerzej. W jogo rozprawie p. t. Logika

i Metafizyka (Atonouni ls71). T. III, iiUi i nast.) napotykamy na str. nastt.-pujoi'

Manie: ,Metatizyka je^st pokrewn poezyi i ztd czytanie jej utworów... nioo suy
a roziywk i wytchnienie, podolmie jak odczytanie jakiego utworu .SchilUTa lub Mi-

•iiewióa.*

ów dnalizm Kanta i Langego, o którym mówilimy wyej (str. 251), odzywa
stp lównie, ehoctai bez wiadomoci swego róda historycznego, w Ochorowiczu,

gdy itiedty i prawdom dowiadczenia praeciwistawia «wite prawo wiary do ogrzewa*

Dia eerc ludzkich id4'aln miod.** Zob. co o niiu powiedziano na str. 31 i oaAt.

W. iirB«:zY.v8Ki w w.spomnianej na str. 154 rozprawie mówi str. 37 ,o wznio>

-rch polotach nf^uci;\ momlnogo we filozoficzno
j
poozyi."

Przypomnijmy tu przywiedzione wyej (str. o^'* (i/i\v;i< znr> zdanio Z. <i,\HHVKr.-

sKiRG". klon )>ez wszclkiogi) dowodu twierdzi, e w pi-zy.->zlu>« i tilozotiu l)odzie jedyni'

luetatizyk, a dawua filozoha. jako nauka ogólna, „przeobrazi sii,' w iizi(k*".

W zwizlcu z t Icwcsty u poezyi mylowej, niech mi wolno lidzie cho w kilku

owach wystpi tu z obron mej Syntezy dwóch iwiatów 1876, której niektórzy kryty-

cy, bes wuteUciej zasady, zaizucali, e jest wynikiem dowolnego Mpomi-tzania*" poezyi

tfiozofi. Obrona ta jeat tern konieczniejsz, e pomimo naleytego wyja.nicnia tej

!<pniwy z stnmy (zob. artyku: Filozofia nyntdyczna i jej krytycy. Wiok. 1870

1.S5 i na.st.). owo l)dne pojjcio mej filozofii przeniesiono nawet do history literatu'

' ^'l-ni to np. L. Sowiski w Rysie dziótc literatury polakitj podug nota Al.

/.DjLXOWirz.\, T. V. ISTS, <rr. i»8 i nast.

Nieporo/umii-iiia. o których wspomniaou, mam, zdaje >i, gównie do zawdziczo-

rum H. GoLDBKRGOwi, na którego Sowiski si powouj(\ a który w ocenie Syntezy

•AtsneoBi 1876, T. II, 248 i nast.) zarzuca mi .rozmylne pomi^^iszanie* filozofii z poe-

zr. Goldbeig dowodzi, str. 263, e wedug mego pogldu, .filozofia i poezya, dzi

wslmtek rozdziaa midzy gow a sercem rozerwane, powinny si na nowo potsy,*

i4an si wylcaza. do jakicli to zgubnych nastopstw takie pomiszanie doprowadzi mu-

4 Z niego wynika mistycyzm, ograniczcie myli na tzecz uczucia i t. p. Ztd kady

'zytelnik tej oeeny, vma. z Sowiskim, musia przyj do przekonania, jakobym nio roz-

n>rnia woalo zasadniczo filozofii od poezyi, i doninp^ <'u\ ;\iiy na przyszo. tilozotia

OTeka .-i*: swych sauiodziehiych bada i zawara na /.a\v>z.- jaki^ iui-t\'-zny zwizek

/ poezy. Tyracza-sem nic pwloluegu na uysli wcale nic miaicui. lylko powieizchowu'

j-mteir/y tanie przcidmowy du mej ksiki, w poczeniu z ohoci wydobycia z niej konie-

'3Qufi materyan do 'uwag krytycznyih, mogo wywoa togo rodzaju zarzuty. Zarzuty
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tu tciu 5i dziwniojsze. e je wyijlosil krytyk, który wkrótro potem l>j-oni sam lozy^

filozofia w ogóle jest „koucepryii poetyczn*. Co do mnie, pogld swój na wzjemif
MioUe stostinek filoaofii i poezyi wypowiedssiaem juz wówczas jak njwyiaini} da

VIII i nast Wjka2awst3r podzia pracy midzy nauk krfftyetnf rozHoroie i pla

czn ticórczoHci uczucia, .filozofi i poczy^ midsy tjotc i strctfU^ dodaem: «Nie

l*: lek* eway* te^^o podziau pracy! Mam go za konieczny waninek pos^pmJ^

ni''wi<> dalej, „od fzasu do czasu, cborlty tylko w pikny dzie witeczny, *" powinni

>i<.' oderw-'- od „pracy codzienncjo '/V ia.'* i brr ^oh w cao.ci, ludmi, yjrvni inW

wno jL'ow jak i ser<<'!ii ht-y. ii h ^/fw zneg^o rozdziau, l w tej my^li powu-U/.; it-in

o mej k^ii^/re: ^Hr/li l^i/n fihaojitzna tv azacic 8tvir{t^< : in j. — oto tix i /urMa i

szkiiiu." Czy wobec tego mona mówi o „pomi^szauiu" tilozofii z poezy? Czy nj\

cielowi nie wolno nada swej myli formy poetycznej, ahy j uprzystpni dla saarsze;

koa czytelników? Cy mosi koniecznie zawHze i WHzdzio, nawet w «dni witecnifl«H

przemawia do ogóu z katodiy profesorskiej i posikowa si jzykiem poj abeliakeyj-

nych? A gdy raz odway si pnemówi nie tylko do krytycznegro rozumu, lecz zar^z-n

do ercA i wyobrani < /\ t< iników. czy si godzi przedstawia go jako wroga cbej o i*

uki na kor/y poezyiY i'ocieszy *i moir'.' jodynie cni, o f^ddberg znajduje w Syi\r

h'zir wid'' alegoryj i metfltor „bardzo pi< kny( b." a nawet u.*t<jpy, które „miao porówn'-

uioa:t / iiii-jelnym nstpim / widyusza.'" Wic w kH/,d\ni razif „szata -wii-

tecziia.*- \\ kiui.i odziaem swoju skromn luyl, uzyskaa a-<kawe uznanie surowego kr}>j

tyka. 1 U) pocieeLal

3. Ideay i prawda.

Po przedstawieniu gównych zasad twórczoci w ogóle (§ 8) i po

krytycznym przegldzie nauki o twórczoci metafizycznej w szczegó

noci (§ 9,1 i 9), postaramy si obecnie bliej ozasadbió wyloiony

wyej § 9j pogld na stosunek twórczoci do filozofii i wyprowi

ostateczne wniosld w tej .s|)rawie. Do tego doprowadzi nas najlepie

rozbiór zwizku istniejcego j)onudzy ideaami umysu ludzkiego, jakc

<>l>ja\vanu tw^n-ezo^ci, i prawd^ jako ostatecznym celem wszelkiej

uki i tilozofii.

Punktriii siycznym pomidzy iwuRzoóci^, poezy z jednej i?tronyi

a nauk, lilozofi z drugiej jest idea rzeczyicistoci. Zarówno nauki

wraz z iiiozoli, jak i twórczo, wraz z poezy, maj za swój przt^i

miot rzeczi/whtoSr. Rónica na tem tylko polega, c rzeczywisto

ukotiHi przedstawia si^ lunyslowi w formie przedmiotowej, realnej,

zalenie od osobistych potrzeb i pragnie uczonego, myliciela

;

wistoó poetyczna natomiast ma charakter podmiotowy, idealny; artyst

poeta bowiem uwzgldnia tylko te strony rzeczywistoci, które odp

wiadaj jego osobistemu nastrojowi i nadto przetwarza on rz(

Ktoó wedug < ^ > nastroju.

Pomimo takiego podmiotów* o,, eharaktem przetworów daa€

rzeczywistoci, i. j. ideaów, i)rzcd.stawiaj sitj oue luiiysiowi, jak tj
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* wykazano wyej -i 8,2 >. rówme jako rzeczywisto, wprawdzie nie,

[
jako bezporednio dana. ale jako oczekiwana w przyszoci. Prawdzi-

wy artysta, poeta wierzy w swoje ideay, t, j. przekonany jest. o ich

prmvdzie, i dla tego wanie przed.stawia w swych dzieach w sj)osó)

;

pogldowy mono ich iu'zeczywistnienia. Iiuirzej rausia)y sam jc

lizn za utopie. UrzeczyM istnionem za moe by tylko to, co ma
aiezachwian po<:lstaw^ w danej rzeczywistoci. Jak dla astronoma

l jest prawd niewtpliw, e wschód soca nastpi jutro o cile OKna-

czonej minacie; jak fizyk z danych przyczyn przewiduje w sposób

•uewftpliwy odpowiednie doitki; tak UA poeto. » wraz z nim i ludz-

ko cala wierz w prawdy ideaów, wypywajcych z natury umysu
1 w ich przysze «i]rzeczywi8tnieme. Bez tej wiary, ludzko nio d-
tyh by wcale do urzeczywistauenia swych ideaów, nie pracowaaby
w pocie czoa nad zblieniem si do nich, nie dawaaby na kadym
kroku (iowod>w niewyczerpanej energii i heroizmu w walce z prze-

szkodami, uapotykanemi w tej dnoci.
Pojedynczy czowiek moe niekiedy, wskutek osobistyci zawo-

dów, utraci te. wiart^, wyrzec si ideaów; nie brak naw(^t artystów,

poetów, którzy zamiast podnieca wity ogie, gorejcy w scrcat;h

ludzkich,—co jest ich obowizkiem,—gasz go botem cynizmu. S to

jednak tylko jednostki chorobliwe, zwyrodniae, wykolejone, opacajj\ce

nadto zazwyczaj swoj sprzeczno ze zdrow natur ducha ludzkiego

wewntrznym rozstrojem i powoln mierci, czsto nawet samobój-

stwem. Ludzko za, jako ci^o, w powszechnym swym rozwoju,

nie wyrzeka si nigdy swych ideaów, miaa zawsze na oku zaspoko-

jenie swego poczucia estetycznego zgody, harmonii, [lit^kua, swej mi-

oci prawdy i dobra i ^vierzya zawsze w ostateczne m*zeczy\vistnienie

tych idealnych dnoci hi^d tu na ziemi, bd w yciu ])rzyszltm.
Bezwz^lt^dna negacya jest na tem ]iolu równie niemoliwa dla

umysu zdrowego, jak bezwzgldne wtpienie w zakresit* inylenia

5,1. -2 Jak w samej czynnoci mylenia, "wic i wtpienia, napoty-

kamy dane, doprowadzajce nas do pewnych prawd niewtpUwych;
tak te czowiek samem yciem swojom wiadczy o dziaajcych

w nim ideaach; on yje nimi, dziaa jedynie w ich imieniu. Zaprze-

czenie ideaów równa si tedy zaprzeczeniu ycia, wstrzymuje gwato-
wnie ttno serca ludzkiego, pociga za sob mier. Dla tego to na-

wet pesymizm, nazywajcy zasadnicze ideay umysu ludzkiego iluzya-

mi (Ed. Habtmann), nie moe si jednak wyrzec wiary, e kiedy na-

stpi stan lepszy od dzisiejszcr;(», e kiedy urzeczywistnionym bdzie
ifiea, cho negacyjny, powrotu ludzkoci do piei^w^otncj nirwany.

Ta wiara w irh aly i w icli urzecz^^^yistnienic czy si tak cile

2 natur umysu ludzkiego, wypywa tak gboko z jego róde ycio-
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wyci, zo wobec bezporednio danej rzeczywistoci, rozchodzcej

raco z wymogami doskonaoci, czowiek nie tylko w sztuce a

i w zakresie poznawczym, w zakresie poj^ i pogldów mniej lab wi

cej naukowych wytwarza sobie wiat wyszy, nadzmysowy, traozoeii-

dentalny, czynicy zado jego ideaom. A e logiczno niedopnazcza

istotnej sprzecznoci w ogólnym na wiat pogldzie, przeto wy cza ji^

i pomidzy temi dwoma wiatami, realnym i idealnym, i przedstawia

ostatni zazwyczaj jako niewidzialn, wewntrzn istot, wystpujca
sto]>mowo na jaw w wiecie widzialnym i dotykalnym. Wszelki po-

gld idealny na rzeczywisto^^ó ma ^wój ]>ocz%tek w iwurczoci umysu,

wydajce j taki wiat w\szy, trauscriuleiitalny, jako uzupenienie da-

nego wiata zmysowego zoh. str. 172 i iiast.). •

Sztuka i religia, jak to widzielimy- wyej (§ 8^ opieraj si z isto-

ty 8woj(>j na tym idealizmie ; s one bezporedniemi objawami wiary

nmysu ludzkiego w ideay, oraz twórczoci, spowodowanej przez t
wiar. Dla nas jednak obecnie wan jest kwestya: czy i yiloM^

z natury swojej czy si z tym idealizmem i czy idealizm ten mce
przybra charakter prawdy natikou^ejf

Przedewszystkiem wyzna naley, e jeli nie wszelka filozofia, to

w kadym razie filozofia idealisi/czna jest jak najwyraniej objawem
twórczoci, zblia si bowiem treci swoj jak najl)ardzicj do pocayi

i religii. Uznanit* prawdy najwyszych ideaów umysu ludzkiego

i twierdzenie, e s one urzeczywistnione w wiecie transcendentalnym,

stanowicym istot wiata zmysowej^o, -~ je^t zasad wszelkiego ide-

alizmu filozoficznego, podobnie jak wszelkiej poezyi i religii. Pragnie-

nia serca ludzkiego, jego t^knot i wiar idealizm filozoficzny uprzed-

miotowi i wciela jo w swój pogld na wiat na równi z uprzedmio-

towanemi wi^aeniami zmysowemi. Rónica pomidzy tak filozofia

a poezy i religi nie polega na ireaci^ lecz wycznie na sposobie

przedstawienia i udowadnienia jednej i tej samej treci.

Powysze zdanie o czynnikach podmiotowej twórczoci, wchodz-

( ych w skd filozofii idealistycznej, nie usprawiedliwia jednak bynaj-

mniej twierdzenia, e wszelka fibzofia lub metafizyka jest poezy my-

low, a nic naukji >5 9.i Bo najprzód, filozofia idealistyczna nie jest

jt'dy]ia filozofi : ohok niej istniej imie szkoy tilDzoficznc, wic z niej

nie nióiia w N jjrowadzaó wnioskou co do istoty tilozoiii w op^óle. Nauro,

co waniejsza, i tilozutia idealistyczna, pcinimo zaznaczonych czyluiików

twórczych, miaaby zupene prawo wymaf^a, al>y uznano jej charakter

naukowi/ w jednym z dwóch nastpnych wypadków, a mianowicie:

1 gdyby na podstawie krjrtycznego rozbiom realnego bytu do-

wiedziono, e podmiotowe ideay umysu, treci ftwoj, odpowiadi%
wiatu przedmiotowemu i bliej okrelaj jego istot; albo:
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2^ g^^y^y rozbiór kry tyczny czynnoci umysu, wyrUij<yeh na-

uk, doprowadzi do przekonania, poznanie ludzkie nic jest zdolinnu

wiiikiit- byt ])rzcdmiotowy, lecz z istoty swojej pozostaje w zakre-

iu* pofbniotowwa, przeistaczajc przctiuiiotowe cane wt-dhig wynuifj^u

< !i;aiiiziityi umysu ludzkiego, a zatx*m wedug treci czysto pod-

miotowej.

W pierwszym wypadku idealizm lilozoliczzy usprawiedliwiby

krytycznie powszoclin wiar rodu ludzkiego w istnicnio idealnych

czjimików, dziaaj%cych w wiecie zmysowym, a wtedy przyswoiby

sobie chaiakter naukowy idalneo realUmu, W drugim za wypadku^

DAukowy reai2nat byby w ogóle niedocigym ideaem dla umysu
ludzkiego i musiaby ,ustpi MuhjeHiftumtmu idtalizmom^ jako jcdynio

moiliwej dla czowieka formie naukowego poznania rzeczy. W pierw-

szym razie, ideay unijshi liuizkit go ws kazane zostaj jako ]>rninlif^

nankowo udowodni si dajce. W drn^ni, — 'uli aiy nmyslii s po<l-

ijiiotowrnii ilnzyami. bez podstawy w |)rz(*tliiiiotiJWVTT> bycie, a ws/t 1-

ka w ogól I' nanka, nie tylko tilozoiia, staje si wtedy objawem twór-

czej ima^iiiacyi o charakterze czysto podmiotowym.
Nie trudno wykaza, e powysze dwa wypadki wyczer]Hij

wszelkie moliwe stosunki krytycznego umysu do swoich wasnych
ideaów, i e porednie w tym wzgldzie stanowisko, zajmowano ]>rzf z

zwolenników teoiyi, £e filozofia jest poezy, a nie nauk, doprowadza

do racych sprzecznoci.

I tak, co do pierwszej kwestyi, wykazalimy ju .u^ej przy

charakteiystyce zasadniczych ideaów umysu ludzkiego § 8,:j ), ze

podmiotowym czynnikom kadego z tych ideaów: prawdii. ptfkna

i dobra odpowiadaj ezj^miilii przedmiot owe : rzerzyioistosci. Kstroju i ce-

immci wszechbytu. Ju z tego okazuje si, e ideay uiny-lu liulz-

kiego ni.' s wytworami abstrakeyi, pozbnAviuueiiii realm > uza^adnic-

aia, lecz s podraiotowemi wyrazami samej istoty przedmiotowego

bytu, a wic zawieraj w sobie rkojmi swej urzeczywiszczalnoci

i prawdy. Obecnie uzupenimy przedstawione dowody ze sr minA\ iska

ogólnego, obejmujcego organizacy umysu, wraz z temi ideaami,

jako jedn w sobie cao.
Wysze zdolnoci umysu, majce na celu: zaspokojenie pragnie

serca, poznanie prawdy i spenienie zada yciowych, nazywamy za-

zwyczaj rozwfnem* Kwestya tedy o prawdzie ideaów s|)rowadz si
do kwest-yi, stanowicej g(n\'n tre^ó wszelkiej kri/tukt rozumu: czy

przyrodzona organizacy rozimiu hulzkicgo ma charakter wy( znie

podmiotowy, czy te rozum, dziaajc na podsiuwie swej p* m iiaiijtowrj

organizacyi, moe dojsc do wyników, majc^^ch znaczenie przed-

miotowej

Digitized by Google



264 § 9,8w IDBAT I FBAWOA.

Kant, jak wiadomo, w zakresie posnaniat doszed do snbjekty-

wizmu. On rozerwa dualisyoznie podmiot i przedmiot poKnania,

wiedzy. Poniewa za czynnoci rozumu miij% z natury rzeczy cha-

rakter podmiotowy, przeto wnosi bezporednio, e nie mog doprowa-

dzi do przedmiotowych wyników (zob. § 6,l,i, oraz str, 99 i na8tv

.

Pomin jediiak przy tern zupenie t oczywist, przez dowiadczenie

dan prawd, e chu Lzyimoei roziuiu, saine ])rzez si^. maj chara-

kter podmiotowy, to jt-dnuU organizacya rozmnu. jako W3'twór czyn-

ników i praw wszLchbytu, niezalenych od podmiotu, jest nawskro

przedmiotow, i daje wskutek tego wszelk rkojmi prawdy i)rzediuio-

towej» jeeli podmiot czynnoci swoje cile stosuje do wjntnaga, wy-

pywajcych bezporednio z przedmiotowej natury rozumu ^zob. te

wyej § 4,8).

Czy prawda ta, zbijajca zasadniczo jednostronny subjektywizm,

bdca konieczn podstaw wszelkiego poznania rzeczy, wszeikiej na-

uki, potrzebuje dopiero szczególowego udowodnienia? Czy nie do-

wodzi jej samo istnienie poznania, nauki? Wymagania krytycyzmu

filozoficznego s nieugite (§ B,i ), nawet w stosunku do tak zwanych

prawd „oczywistych." Wic od dowodu i tej prawdy wymówi %
nic moemy.

Za i)()rlstaw«» te^u dowodu ])rzyjmujemy samo istnienie wiatu

przedmiotowego, wynikajce, jakemy to widzieli, (str. 84 i na?t.

z danych, narzucajcych si(^ bezporednio ])odmiotowi i powodiijtych

zasadnicze przeciwstawienie podmiotu i przedmiotu, od niego niezale-

inego. Skoro jednak wiat przedmiotowy w ogóle istnieje jako byt

pierwotny, a podmiot, wi^c; rozum ludzki, stanowi jego czstk i ob-

jaw,— to kwestyi by nie moe co do zasadniczej jednorodnoci tych

dwóch czynników. Istota bytu przedmiotowego nie moe by imi.

aniieli istota bytu podmiotowego. Ten nie moe posiada si i wa-

snoci, któreby si nie daty wyprowadzi ze si i wasnoci bytu

przedmiotowego; a byt przedmiotowy musi znowu zawiera w sobie

zasadniczo przynajmniej wszystko to, co yje i dziaa w podmiocie:

gdyz iiicK zej |)(»dirdot byby czem oderwanem od pozostaego wiata,

nie byby objawem i wynikiem bytu przedmiotowego.

Z powyszego wyiuka, e juawa rozumu ludzkiego musz mie
swoj za^adr w )yri(' przedmiotowym. Byt ten sam w sobie musi

by rozumnym, skoro si przejawia w ustroju umysu ludzkiego

i w rozumnych prawach jego dziaalnoci. Czowiek nie jest twórc

swego rozumu ; rozum jest mu dany, choby zarodkowo, wraz z jego

najpierwotniejsz nawet organizacy, fizyczn i umysow, Organiza-

cya za, objawiajca si myl i rozumem, prawami estetycznej, logi-

cznej i moralnej dziaalnoci, nie moe by W3rprowadzou ani fakty-
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cznie, ani logieznio z bytu, pozbawionego myli i rozumu. Jak energia

fizyczna zdolna jest wytworzy wycznie zjawiska fizyczne i nigdy

ze swydi Inzuiylnych czynników nie wydaj<^ myli: jak ycie tylko

z ycia sit* rodzi; tak te wiadomy siebie rozmn, ciuch, jako objaw
jKKihodny, powsta moe jedynie dzi^ dziaaniu istoty rozumnej: dzi-

ki jedynie, temu, e byt przedmiotowy, wyraajc y swe siy i wasno-
a w owych objawach pochodnych, jest sam w sobie rozumem, sam
w sobie najwyiszem prawem logicznem, estetycznem i morahiem. sam
w sobie ideaem prawdy, pikna i dobra, wic rzeczywistoci, ustro-

jem i celowoci wszechbytu.

Z tego stanowiska ideay naszej rozumu, narzucajce si nam
wraz z dziaaniem uczucia, mylenia i woli. przejawiajce si^ w yciu
iimysowcm ludzkoci od pierwszych /awii^zk(nv jego rozwoju, prze-

staj by wycznie wytworami naszej podniidtowoci. lecz uznane

by musz za tre istoty wszechbytu, wi^c za tr^-A M\int'i:;o Boga,

zaszczepion przez niego w nflf^zej oi-ganizaeyi umysu wi-j, jako ziisa-

dnit ze prawo jej podmiotowego dziaania. WcieUwszy sip w nasz
organizacy umysow, ideay te stay si celami naszych wasnych
dnoci yciowych; zrosy si z naszym wiadomym siebie duchem,

z jego przyrodzonemi potrzebami, któiych moliwie pene zaspokoje-

nie jest idezbdnym warunkiem naszego wewntrznego spokoju i upra-

gBkmego dobrobytu. Jak ludzko caa, tak i kady pojedynczy oso-

bnik nie moe wyprowadzi wzniosej treci tych organizacyjnych ido-

sów rozumu z wasnej dziaalnoci,— bo dzii^hioó ta ju sit^ opiera

na ich estetycznych, logicznych i moralnych prawach; przeto róda
ich szuka musi w bycie przedmiotowym, w jego zaf»adniczcj istocie.

Gbszy pogld na ustrój wszechwiata i na jego r(i/:uiiui;| ])rawido-

wo uznpehiia i potwierdza te wywody, i w ten s))(>s('>h pierwotna

wiara rodu ludzkiego w prawd i m^tzuos nrzeczywisliiicnia itkaiow

roziunu, wyraajca si(^ w poezyi i religii, staje si zarazem iM wnikieni

mtthmn/m. A przez to usuwa si zarazem wszelka istotna 8|)rzeczno6

pomidzy sztuk, nauk i religi, temi najwyszemi objawami ycia

umysowego ludzkoci.

Pogld skeptycyczny w tym wzgldzie wpada z koniecznoci

w sprzeczno sam z sob, dziki wanie tym zasadniczym ])rawom

roznmn, których pomin nie moe skeptyk w samej czynnoci wt-
pienia, jeeli nie chce zasuy na zarzut niczcm nie uzasadnionej sa-

mowoli. Przypuciwszy bowiem, e dla jakichkolwiek powodów nie

mamy prawa mówi o rozumie wiata, e byt przedmiotowy pozba-

wiony jest roziunu, i e jedynie dzisir\jszy czowiek, przy schyku 19-go

wieku, szczyczcy si nazw j.nanknw(^go," jako wynik jakiego cudo-

wnego rozwoju nieroztmmych czynników sta si kwmicscucy rozu-
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mu; —jakie znaczenie mae mie ten rozum ludzki we wasnydi

swoich oczach? Ten rozum— odosobiony, oderwany, w czowieku tyl-

ko istniejcy, pozbawiony wszelkiej analogii z treci bytu przudmiOi-

towego? 2ikd jego wiara w sanipgo siebie, w j^rawd swych rozu-

mowa, choby skc|)tycznyuh, w liuuiiiyhao swych dziaiaii, choby

uad uajl ugatszyin materyaem empirycznym?

Jeeli logika, myl ])rawiclowa istnieje tylko w gowie uczonych

i mt^flrców, a jej nie ma w ^wiecie to czy:^^ mona w ogóle mówi
logicznie o poznaniu wiata? czy mona przyznawa jakimkolwiek te-

oryom znaczenia prawdy, zgodnoci z przedmiotow rzeczjrwistodi'

Jak brak logiki w naszem myleniu nie moie nas doprowadzi do po-

znania wiata, jeeli istot jego jest logiczna prawidowo; tak ró-

wnie najcilejsza logika naszego mylenia nie moe uzna samej sie-

bie za rodek poznania wiata, jeeli jego istocie odmawiamy logicznoci,

jeeli w nim nie dziak zasadniczo ten sam rozum, co w nas. Bez tej

analogii pomidzy podmiotowymi i przedmiotowymi czynnikami bytn,

poznanie prawdy jest rzecz niemoliw; mowy wtedy by nie moie

o adnej w ogóle teoryi iiuiikow(^j, wic to ani o teoryi skeptyryziu L

ani o teoryi rozwoju rozmiui z niiTozimm. Bezwzgldny subjekty^yizm

nie majcy nic wspólnego z przedmiotow rzeczywistoci. wyp]\'T\a

z logiczn konicLznoci z takiego zaprzeczenia rozumn po za czowie-

kiem w samym wiecie. Subjektywizm ten stanowi drugi z przyto-

czonych powyej (str. 263) momentów, zasugujcych na uwag przy

rozbiorze kwest3d o prawdzie ideaów rozumu.

Podóg teoryi subjektywizmu, poznanie ludzkie ma charakter

czysto podmiotowy, pozbawione jest monoci wnikania w byt przed-

miotowy, zrozumienia jego treci istotnej. Z tego stanowiska nie moe
by naturalne mowy o prawdzie przedmiotowej ideaów. Ale z dra-

gi <j strony nie ma te adnej zasady odmawia im z tego stanowiska

tego znaczenia w zakresie podmiotowych czynnoci umysu, jakie posia-

daj mne czyiuiiki, wchodzce w skad jego orgaitizacyi. Dlaczegó

by w lakim razie czysto podmiotowy idea prawdy mii^ posiada

wiksz donioso poznawcz, anieli idea pi<^kua lub dobra? Kady
z tych idea('iw '^'yraa pewTie potrzeby i dnoci umysu i jest ró-

wnie prawdziwym lub iluzyjnym, jak i })()zostae, wywpywajce z te-

go samego róda oiganizacyi umysu. Tylko czysto osobista predy-

lekcya, lecz nie krytyczna teoiya poznania, moe wród takich wanm-

ków oddawa pierwszestwo temu, lub owemu z tych zasadniozyok

ideaów na niekorzy pozostaych.

Widzielimy wyej przy krytyce pogldów F. A. angboo ij^
zwolenników f§ 9,t 1 2), e jednostronnego subjektywizmu, przyznajce-

go syntetycznym dnociom umysu wycznie podmiotowe znaomnk^

i.y Google
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nie mona adna miara lop^icznic pugofizi ani z uznaniem przcdmio-

towfgo charakteru „nauki." ani z twicrrlzcnit "ni. e filozofia jest poezyi^

mylow w przeciwstawieniu do nauki. 8ubjfktywizm, jako zasada

kon<pkw».'uniit' przeprowadzona, nic zna rónicy niit^dzy hardzif-j i nuiiii-j

podniiotowfnu czynnikami umysowtg organizacyi ; wic te wszystkun

objawam jcia umysowego, wynikajcym normalnie ss czynnoci tej

otfgBomaeyit przyzna musi prawd lub fasz w zu])ehiie równym sto-

pniu. Cliwiejno w tym wzgldzie wynika jedynie z zaniedbania

odnonych faktów yda umysowgo i z braku scistoci w rozumo-

wania.

Powracajc do naszej kwestyi zasadniczej o stosunku filozofii do

twórczoci, okazuje si z powyszych roztrz%Ba, e nawet filozofia

idealistyczna, wytwarzajca swój pogld na wiat przy udziale zasa*

djiiczych ideaów rozumu, sama pizcz sit^ nie zaslu^ijc bynajmniej na

pogardliwe miano „poczyi mylowej," lecz moe przybra charakter

nauki, jeeli si opiera na krytycznie uzasaduiouein znaczeniu pozna-

wczem ideaów rozumu i na ich przedmiotowej treci Filozntia i>(j-

siknjc si w takim razie twórczoci mnyslu, ale ani mniej, ani wi-
cej, anieli to czyni w swoim zakresie wszystkie w ogóle nauki.

I one, jakemy to widzieli wyej (str. 232 i nast.\ nie mog rozwi-
za swych zadali poznawczych bez udziau twórczych zdolnoci umysu.

Wyobrania i nauka. Na<l donioso

vrcb zastanawiali sii; filozofowie i uc-zoiii od dawna. Dla uzupeiuionia i potwiordzenia

Basjch w tym wzgldzie pogldów przytaczamy ta waniejizc dano z hbtoryi tej

Jni Bacon wykanje, e wobec tak swanycb pnez niego inetanij knyiowych

(iaalaiitiae crods), poIegj<;ych na pneciwstawnoci dw6c1i wyiczjcych iti nawzajem

wrja^ie danych dowiadczenia. — niby drogowskazy ustawione przy knsyiujcych

drogach. — badacz zmuszony jest za pomoc wyobrani tak skomiinowa^' nowe zadania.

a^T pr/y ir*h pomofy móe rov:w!;r/ar ow prz^<'iwstawnoM'-. Nonnn fh-fffmum, II.

ATU 36. Zob. te wsporiiiiitf!;^ (sfr. J'^^ prace WiszNiKwsKlKno n Bakoiiie. wyd. '2rgk\

^tr. oraz dzieo Ch. Ai>am a. Lti philoHophie de Bacon 1800, rozU>ciay: Poesic et

Bciencf, i De Vinutginatu/n <lam ki (hwuvere scienifigue, str. 71 i nast., 305 i na^t.

Nastpnie K4B>TUTtns wykazywa, o mylenie w matematyce robi wynalsaki i e
ma wyobninia w feym wzgldzie najwi<;eej usug oddawaa. Zob. Kitno FkscBSR,

nshieUe der neuem I%&09Qphk^ 3^e wyd. T. 1, cz. L atr. 296, i A. Sk6b8KI, Jan
fiMMbi, str. 284.

Malebranchb powici rozbiorowi wyobrani (Tinm<jination) drag ksig swego
^ziea: O panzukucanin prawdy (zob. wyej str. 11). Ksi-g t*t wyda osobno zo w^tr-

]}rm i ponr'zai.'\ceTin nwatrarai C)\\ó l.apninr- 18H4. Lcz«' iniaLMTia<\v^ jal< najcilej
' 'IziaalnoM-ia. ZMiv^ów, Malebranciie l>ada jej lulzia w poznaniu prawdy, ale dochodzi

dli ujemnetro wyniku, e jest ona jednym z naj(fuwniejszy« li rzynników zudze i b(;dów

luaycdu ludzkiego.
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VoLTAIRB zamicfi wo wspomnianej (»tr. U 4) EmyMoj/edt/i Diderota i d Aleni-

berta w r. 1765 artyku o tcyolnraini w kt'.r^>iii mówi: ,W matematyce praktycznej wi-

dzimy zadziwiajc wvolim/ni'.. a Ar< liimcl. s na przynajmniej tyle imagiuacyi. co Ho-

mer." Zol>. W l.TTosAWSKiK(;() aityku) o Janie .niadeckiin, Atenenm T. 11.545.

Kant rozrónia szczególniej w swej Autropulogii 1789, § 2<J proUuk.yja i repro-

dukcyjn wyobraniii (tlinbilduagskraft; exhibitio originaria et deriTatiTa). Ostatnia wy-

pywa z dzirdania zmysów i dowiadczenia, podczas gdy pierwsza jest czynnoci pore-

dniczc pomid^ funkcj zmysów i wyszemi ^intelektudnemi'* procesami umyriu; po-

przedza ona dowiadczenie i jest gównym czymukiem w syntetycznydi wytworach nmy-

su. CHcazjo si to jasno na czystych wyobraeniacli przestrzeni i czasu, któro s obja*

wami tj pierwotnej prodokcyjnj wyobrani. Wynika z tego jej wysokie znaczenie wp

wgzelkiem poznaniu, majcem, wedug Kanta, charakter aprioryczny (zob. wyej str. fti

i natit.).

Na poj-riu jiroiliiki N jnej wyolirazni, jako w adzy, czcej teorotyrzn.^ i prdktyi:2ii

dziao lno-;<- lo/iniiu, opar! Si ukujno cii •^woji^ lilózofi izul». wyej str. 12 i ua^t.^ Pod-

czas gdy przed nim 1. <i. 1'khte widzia w wyobrani czynno, wytNvarzic wsieUc

rzeczywisto.<\ jaku pt/.edmiot naszej wieday. Zob. jego; OrunHagt der geMmmUn

WieaetmJuifsldirt 179^ Werke, T. I, 214 i nas Por. te co powiedziano o nim

wyej str. 12.

Hbbbabt w pierwazj czci swego dziea: Kurze Encyklopedie drr FhUosophU

1831 (nowe wyd. 1884) powica rozdz. 10-ty rozbiorowi sztuki naonoci (gelehrtf

Kunst), któr okrela jako sztuk takiego poznania zasobów ucztmoCci. aby z nich mona

byo dowoli -^korzysta i wtedy, fjdy nif^ s >ezpt»rednio dn^t^pn(• (don geiehrt^n Vor-

rath so zu kfiinen, dass er sich na- h |{rli(dH:'n tindcn las>c, tdinc im Wego zu liegeni.

Jasn ]'* st r/ci z. tf^i >^ztuki pr/.y^woi' ^uóic uw. mona bez pomocy wyobrani, uai-

plniajH. ej pami. Nadto zasuguj na ii\va;^M; nastpujce sowa Herbarta^ wypowie-

dziane w jego dziele: Uhrbuch der Psychologie 1816 (Werke, T. V, 60 I nast):

ta2ya jest równie potnsebn dla samodzielnego mylenia (Seibstdenken) oa polu nwls

jak dla utworów poetyckich; wielce wtpliw jest rzecz, kto posiadid wicej fuiti^.

czy Newton, czy Szekspir."

Znakonuty izyolog Jan MCleb (f 1858), pierwszorzdny przedstawiciel swej

nauki, powiedzia: ^Fantazya jest darem nieotlzownnn. Przy jej udziale wytwarzajii

si nowe kombinacyo myli, doprowndzajco do wanych odkry. Badacz przyri>dy po-

wmien koniecznie po^ia<]a w harmonijnem poczeniu zar<jwno zdolno^ rozróninnia

waciw rozsdkowi. uydzicl;)j« cniu przedmioty badania (die Kraft der Unterscheidui^

des i>olirtnden Ver>iaude>), jak i lantazy. rozszerzajc widnokrg umysowy- i dicij

do coraz wyszych uogólnie. Wskutek naruszenia równowagi poiui^dzy tmi caysnfio-

mi, fantazya skania przyrodnika do marze, podczas gdy zdolnego badacza o zdrowym

rozsdku naprowadza na najwaniejsze odkrycia.'' Zob. M. CARuaiiB, Die stMuAf

WeUordnang 1877, str. 170.

J. Mac Cosh, The imoffinaon. is nsc and abwt 1857. Jestto treciwy ro»bii<r

dziaalnoci wj-obrani. Autor wykazuje z jednej strony jej donioso szczególniej w me-

tafizyeo, np. przy wytwarzaniu idei nie-koczono^ci i Boga; a z drn^riej kar-i joj nadu-

ycie w yriii. pnezyi i nauce, W^pnminR tu autor, c n odiig d'Alem!EHTa iiuai,'iu;i *

nie jo^t mnie] pntr/ebn matematykowi, anieli poecie, a (ióiUE wani*- jaku poeta pi^-

pomocy wyobrani doszod do pomysów, które si<j okazay wiolce donioaenii dla przy-

rodo/.naw.stwa,

X TntDAL, ScienHfic uteof^te imaginatUm, Wyd. 3-ie 1872. Znakom^ pny*

rodnik po<lnosi tu, na podstawie licznych przykadów, znaczenie wyobrani w njóli-

szych nawet badaniach nsukowych.
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O wielkiej doniosoci wyubiuzui w iiaukarh mówi te obszerniej sinakomity che-

laJk J. LlEBta w swej rozprawie : Inductim uiid Deduction 1865.

Mjc na myli warniki nowa^ch bada nad crzynnociami zmysów, gony fizjolog

T. MtDfEirr powiedzia: .Mósp: jue przejmuje po proatu obnuni wiata, lecz go stwor

na. Pogldu tego nie broni tylko filozofowie ze szkoy Kanta, lecz i njznakomitsi

var6d wi^czesnyeh przyrodników. Helrnholtz opiera t«u pogld na rozbior/p \rra»

e zmysowych; Rokitaski za na oiganiczonoci wiedzy naukowej przyrodozna-

wstwa.'

W. Wdndt mowi w noweui wydaniu "*\vyi«h Wi/hadów o dmzy ctlotrwku i ztrie-

Tzt <itT. 'M2 i nj^st. : ^Prawdziwa k^tuta il/.i;ilalin>.sci iatttazyi polet,'a na myleniu pr/.j

pomo<7 szczegóowyri wyobrae zmysowych. W tym charakterze jest ona ródem
waeikiego logicznego czyli pojciowego mylenia (&h solches ist !jie die QueUe alles lo>

gisdfln oder begrifflicben Denkena).*

H. BCaddskt, Phymdogy of miml, 3-cie wyd. 1876, powica dziewity rozdzia

nnbioiowi pamici i wyobrani ze stanowiska teoryi asocyacyi, pizyczem jednak mówi
0 piodidu^jnej czyli plastycznej wadzy umysu (the producti^e or plaatic power of mind)

1 wspomina o joj znaczeniu dla bada naukowych.

E. DcHBiNG po8wif;ra we wspomnianym (str. Kitrsic filozofii^ na str. 44 i nast.

.naukowej, racyonalnej wyoliraziii ^^vvis^,cllscha^tliche, rationelle Phanta-io. Iman^ination)"

szereg wielce pouczajcych uwa*r. Mówi on mi<;dzy innemi: «Ni<*wolni(*zo nalmlowni-

• two taktów nie wystarcza i w zakiteie nauki; bez istnienia naukowej ikutazyi, wyprze-

(izaj^j ich konieczne nksztdtowanie stosownie do praw logi<^znycb, bez tej podmioto-

^j, twórczj idobioci, wspórodnej z twórczoci przyrody, nasz pogld na wiat i nasze

okntatowaDie jda pozostayby na zawsze ubog i ocia atanin.'' Dalej wykazuje

DiUiring, e wakatek paialdjzmn pomidzy cajnnikami myli i bytu (zob. wyej str. 176

i byt odtworzonym by moe w naszjm umyle, wic 1 pionanym, jedynie przy po-

mocy podmiotowej zdolnoci, odpowiadajcej przedmiotowym czynnociom przyrody. A ta-

k zdolnoci, dajc bezporednie pojcie o twórczoci przyrody, jeat wanie nassHi

twórcza wyobrania.

N. MiCHAUT, De riniaffinaion. Efude psychologiq nr isTd. W lU-tyni ruziUiah;

t*j ijmujcoj monogratii, autor roztrzsa kwesty o zna<:zcuiu wyobrani dla nauki i do-

("bodzi do i^-Dioaku, e njwiknz donioso ma ona dla nauk indukcyjnych (dau^ les

^dencea induetiTes, cnt Timagiuation qui joue le premier role). Stwarzanie pyta^ mó-

wi autor, tttawianycb prza badacza przyrodzie, a kierjcycb jogo wadz spostrzegawcz,

jert gównie dzieem wyobrani Podobnie przy jej pomocy jawiaj si w umyle bap

da<^ oczekiwane odpowiedzi, oraz pr^uszczenia, bipotezy, wyjaniajce treó empiryczn
^di odpowiedzi.

H. JoLLY. mmnginnthn 1877. Na -tr. 240 i nast. traktuje autor o imaginaryj

poetycznej nauce i wykazuje i"i udzia w koii-trukcyi ktystonintów naiiknwyli i troryj.

Najrozlegluj rozwin i nikuw ii /ilozn/in wyobrani .1. h KOH.si HAMMEK w diciele:

ific Duintmie ais Grurulprincip de.s [yeltprocesses 1877. Nie nn-ranieza si on jedynie

tuetatizycznem spoytkowaniem t^j nowej zasady, jak to ju, «7iii przeU nim Libelt. Icrz

V trzecb ksi^^acb swego dzida bada wyobrani: jako podmiotow zdolno umysu, jako

pizedmiotow za»ado procesów przyrody i jako czynnik wszocbstronnego rozwoju wia*
domego siebie ducba. Mona krytykowa jednostronnotS z jak Brohscbammer stosuje

asad wyobrani do wszystidch dziedzin wiedzy; pomimo to nie mona zaprzeczy, e
kwe**ty znaczenia wyobrani rozetra wszechstronnie i pr/.ez to pi-zyczyni si nieponiau

Jo joj wywietlenia i na polu naukowem. Pr»'»« z powyszego dziea, zasuguj tu równie

na uwagi prace togo autora, wymienione wyej str. 14, oraz: Ueber das Mystttium
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E. GuTAU, L*in»etUion dant ea orfe, dam let $eieneei ei doM Ut praUgue de h
rertu 1879. Autor ronÓEiiia wjfohraini (unagination) od fantazyi T ostatni okre^^Ia

jako zdolno dowolnego kojantenia wyobrae : najwa/ninis/c za znaczoiie pnypkaje

wyobrani, która polega na prawidowej syntezie wyobrae. i*rzyczynia :4<ma, wedug

autora, do prawdziwp^ro post<;pii m wszystkich polach ycia mnyslowepo.

V.. Navii,i,k w poir/f j;r ('ni swciu <l/iole : La loffirjitc (h- Vh\j}H>th*-st 1880, mówi

w Cz. II, rozdz. 'J-Lrini. o pss cliologicznyrli wHrunkacli hipotc/y i za/na-za. e pierwszym

z nich jest gemituz^ jaku zdolnoi* twóniza, skaniaj ii<:a uiuy» do vvynalazk«'W.

Specjalne badania nad znaczeniem obrazów i jwrSuma, jako objawów twóroej

wjobmni, dla HloioEi, napotykamy w pracy K EnoUM'A: Udter BUdtr undOldeknme

in der FkOotophk iSBO,

M. GuTAU, we wspooinianjeh (str. 197) Kteeatyaeh z takretu wtp6kie»ne} eaetffki

w rozdziale 4-yra i nast. drugi- ks. roztrzsa stosunek wyobrani do nauki. Hipotes

bardzo susznie nazywa poanatem uczononego (Thypothese e est Ic po«*rn»' di» ^arant)

i wyjania pny pomocy licznych przykadów udzia twórczoci umysu w badaniach

naukowych.

F. KosKNBEKCJER, Ucher dic Oau''itfi intiM tm JuifHicher Kntdeckuwjm uad Kr/iudnn-

gen 1880. Antor rozrónia wynalazki przypadku^ pracy i yeniutzu. Ostatnie s wyni-

kiem intuicyi, t. j. twórczej wyobrani.

H. ScimiDKimz, Analytische und mjnihdkdhe fhanUuie 1880. Jestto pouczajc

mbiór udziau wyobrani w rónych metodach naukowego badania.

Szczegóowo uwzgldnia udzia ideau w nauce, a mianowicie w matematyce, pncjr-

rodoznawstwie i w logice Hk AHnuu we wsponmianein wyej (str. 197) dziele. O idcdr,

str. 44 i nast., IK i nast. Pogld jego na ten przedmiot streszcza -si w tych sów a b

jtr. (50: „La science wt donc, non pas nne copie, nmis nne cn^atimi du cowmo- pm I--

sprit: et «'«*tto nróation n c^f pas quL'lri>n(jnc : iious y aspironn a une harmonie totale. nc

UOUS nn'"TiTit ii auninc syntln^sc iaiiKiis Nati^-laits."

W literaturze polSkLiJ z zakresu pj^ychologii zasuguj lu na uwag*:

iiast<;pujcc prace;

Jan niaobcki w rozdz. S-gim Cz. ll-ej swuj FHatnifii tim^flK odrfiinia tmi^iMeW

•^.yli ofonsoimmte ud fhntasyi czyli rjmta. Termin los^braiiiM, daleko wladwsy, nii

oirtuowanie, jest mu widocznie nie znany, ebo go ju PiEAJfOWios w swej :
Wytmuif

1792, uywa. W pizyplsku wspomina niadecki tylko o tern. e Ot>*'ivow8KI i PiTRTcr

nazywali imaginacy wymylhohcu}. Imaginacy okrela jako „wadz*: kojarzenia i wiza-

nia poj zniy-?owyr!i. -kladnnia i tworzenia z nich wylwru obrazów i malouid l. przera-

liianta i nbicrani.i wyrol<k«'>w nawet abstrakryi i rozumu w posta ciele^nn. .ie>t u> tPÓ\

„m.ihirstwu imiy>t<)W*." Jej przeciwstawia /rtiiazi/<^, o kUirej mówi: ,Je.st to gwatowne

dziaa if w rau mózgowych i pamici zwierzcej na umys, i przewaga .sil eielewiydi

nad siaiiii umysuwcmi.** Dalej mówi te niadecki w osobnych roaddalach o ,prz}sQ.

gach iniaginai )i w sztukach i naukach,^ oraz o .szkodliwych skutkach rozpasaaia ima-

ginacyi" Gówne jej znaczenie dla sztuk polega na tern, e wytwarza «wzoiy umysowe

czyli ideay." Ale i nauki bez niej obej6 si nie mog. nW naukach fizycznych ledwo

nie 00 krok pomoc imaginacyi potrzebna, ile rasqr dostrzeony przez rozumowanie wypa-

dek chcemy zrobi przez dowiadczenie widocznym." „Astronomia sforyczna bez pomocj

imaguim-yi nie byaby rym prawie ctidcm ludzkiej pojtnoci. jakim si dzii okazuje.'

„yowtnn hn dzielnej iiuairina<'yi 1>ylcl>y bieg spadaj cf»ir<i jal"lka pr/.enius i za-^tosowa

do bit L-n ksjryra? ....Kopt;ruik bytiby potrafi bez Wcjzclkicgo imagiuacyi w.spaicia tyle

drolmy- h i rozmaityci fenomenów biegu dziennego i rocznego ziemi tak prosto i siczfli-

wie wytómatzy „W matematyce nawet, gdzie wszystko zdaje si by robot su-

rowego rozumu, [)r/.y gibszem nauk tych rozwaaniu, pokasuj si roslegle i wiine
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iajagiuaYi przydugi." 1 tuUij wyjaiiia Sniadet-ki to zdanie licznomi przekonywajcomi

jn^UadamL Zoh. te w tpa wzg^dzie SKóasiOEoo dziulo u Janie niadeckini str. 233

IDIt

O naa^cb makomitych filosofiKjh, któnor objawy Cuita2ji wyjaniali 2e stanowi*

$kft iMiwzgldn^ idealima, mówililmy wyj str. 109. Tu w naszej kwestyi podnie
nm>uny jednak azcaegdln za^sug-t; LiBBTAt który joszczo na dwadziecia siedni lat przed

Froh<rbammf>ren w swym: Systemie ymfnrwa 1850 (zuh. wyoj str. 28) usiowa przcd-

sfi'vi. .i^^p.j swiuta nwrfohfjkznf/ (od u. o = ksztat;, jako ohjaw twurcz^y dzialalno- i

«>zedv5wiatowt!j wyobrani. Maji atuli aa oku wyobrani jako czynnik meta&syczny,

m l»ada bliej jej ^aozcnia na poJu uaukoweni.

Bogate i poui.-zajce swym uiatcr3'aiem faktycznym dzieo Szokalskiisuo: Fauta-

objawy zmyihme 1602 ma pnewanie ehaiaJcter fizjologiczny.

FlOTB Cbjokowski ogosi w r. 1873 starannie opracowany «BZkic psychologiczny**

^ i: Gtneza fantoMyi, na podstawie teoryi kojarzenia si wyobrae (asocyacyi). O tej

te<fij\ 2oh, naaze nwagi na str. ir>4 i 200 i nast „Fantazya, mówi Ciniielowski str. 97,

j^t to proces mylenia, w którym wyobraenia zmienif aiti i kombinuj pod kie>

runkieui naszych ticzu i namitnoci na podstawie asocyacyi fiwoiodnej." ('o do stosunku

fintazri do >adaii naukowych. rlTarakfery>ty<'ZTic sa nasti^pujre zdarua vtr. MO i 9()

:

.Pojv ia naukowe, które i)()>i)oliri(> pr/ypisuja. (i->ol»nej wadzy du^zy. ro/jiniowi. wypro-

i^adzaj .sit; równie z praw kojar/.cuia si wyohrae. W t^ia tak< ie jest j.pi)liiusr i pod-

itswa do twierdzenia, e wadza tworzenia wyubracu lantazyjnych i wadza tworzenia

poj^ naiikowy( h je^t jedn i ii\ ^nini^r Z tego wynika te .zblienie indukcyjnego

spoiolm mylenia w naukowem badaniu z myleniem artystycznem.* Praytem jednak

vJkz^je ClunieloiR^ki i rónio midzy rozumem i i^tazy i polonizi^e z Wondtem,
któiy ju w pierwszem wydaniu swych: Wykktdów o duszy czhwMta i zwierzt 1863

v^\7owiedzia zdanie, przytoczono przez Chmielowskiego : ^Twórcze mylenie w zakresie

* iedzy. tak w pro' cic samym, jak i w leanltacie, zupenie jest takie samo, jak i twór-

i» mylenie artysty.

-

J. OrHORowicz wyda dwa zajnnijce odczyty: O twórczoci porfuckirj Zf stano-

iciika j/aychiAoijii 1877. W ni< h lait^Uzy iiuieiui na str. 4.''.
i Ha>it. dobrze r.harak teryzuje

K>aiie^ pomi*;dzy poezyi| i iilozoi. (.^o do zna* zenia twórczoci w naukach, napotykamy

na str. 76 zdanie: «Bez fantazyi ani matematyka, ani nauki przyrodnicze, ani nawet

filoiofia obf si nie mogt^ Geniusz rozumu jest dzieckiem geniusza fimtazjyi.* Fomi-

oM to wola pod koniec, str. 105: «Zostawmy co poetyckiego poezyi, a co filozoficznego

filozofii. Poezya mu^i by idealn, ..Jlozofia pozytywnl** A tak wrscamy znowu do

doiizmu pomid^ ideaami i prawd: (Zob. te wyej str. 258).

.1. Kotarbiski we wspomnianej (str. 198) pracy: Przyszo sztuki i jmzyi.

i.irdzo tiifnip mówi, str. 355: ^Nauka rozwizuje zagadnienia, poezya pobudza umy«)l

s lauian i * • n i /.a Lrad nie.

"

Zob. te wyej str. 258 i oa^st. literatun^ u twurezu.ei motalizycznej.
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III. Filozofia i nauka.

.§ 10.

Filozofia, jako nauka, w zwizku z innemi
tiantfaiTii

W naszych dotychczasowych roztrzsaiiiach, dotycz-

cych istoty filozofii (§§ 4, 5 i 6). oraz jej stosunku do

twórczoci (§§ 8 i 9), wyprzedzilimy ju z koniecznoci

pod niojcdnyju wzgldem zasadniczy rozbiór takich kwe-

styj, które nas obecnie maj zaj szczegóowo. Zdajemy

sobie tedy przedewszystkiem spraw z tego, comy dotd
wykazali, odnonie do ^naukowoci** filozofii, aby na t-ej

podstawie zajr si bliszem okreleniem wzajemnego do

Hiebie stosunku tilozofii i reszty nauk.

Szukajc odpowiedzi na pytanie: czem jest filozofia?

przekonalimy si, e filozofia pierwiastkowe obejmowaa
cakowit wiedz ludzk, skujuaa w sobie nauk w ogólr.

Wskutek atoli cigego rozszerzenia zakresu wiedzy i ko-

nieczuoci zastosowania zasady podziau pracy do bada
poznawczych, naukowych, wydzieliy si z zakresu filozofii

tak zwane nauki specyahie, a pod nazu^ iilozotii obejmo-

wano jedynie badanie ogólnych zasad wiedzy, których nie

roztrzsay nauki specyalne, jako zajte swemi szczeg<Uo-

wemi przedmiotami.

Zgodnie z tym taktycznym stanem rzeczy i z jeg«»

genez historyczn, okrelilimy filozofi jako nauk, ba-

dajc ogólne zasady wiedzy, podmiotowe i przedmiotowe,

w celu wyjanienia szczegóowych objawów b3rtu z punktn

\vidzenia tych zasad ogólnych o ile to jest moliwoni przy

zdohiociach poznawczych umysu ludzkiego {§ 4).

Dalszy rozbiór istoty tak pojtej filozofii wykaza, te

odrónia si ona od reszty objawów ycia umyrfowego
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(iwierija cechami zartaduiczumi, jakiemi s: krytyczna sa-

, modzielno myli i dno do ogólnego na wiat pogldu.
A z tego wynika, e waciwym przedmiotem filozofii

jest: 1) krytyka umysu, jako podmiotu poznania, 2) kry-

nka pogldów na byt czyli rzeczywibtoj^c, wiat, jako

przedmiotu poznania, i nareszcie li) wyjanienie szczegó-

owych objawów wiata z punktu widzenia ogólnych kry-

tycznych zasad poznania B).

Blisze porównanie ( ('cli znamicnnycli filozolii z po-

,
zostalemi naukami doprowadzio nas nastpnie do przeko-

[
nania, e nauki te, ze wzgldu na ostateczne zasad\' ])0-

ziiania, maj charakter dogmaty^czny, ze wzgldu za na

swój pi*zedmiot s specyalnemi, t. j. badaj tylko szczegó-

I

Iowe szeregi zjawisk wiata, bez wzgldu na jego tre
1 ogóln, obejmujc wszystkie szeregi szczegóowych zja-

I wisk (i^ <)).

^ Nareszcie, rozbiór kiytyczny stosunku hlozutii do

I

twórczoci wykaza szczegóowo, e filozofia z istoty swej

jest badaniem krytycznem, a wic nauk, nie za wytwo-
rem wyobrani, cho si ni posikuje, jako rodkiem po-

mocniczym narówni ze wszystkieiui innemi naukami (§ 9),

Jeeli w uzupenieniu powyszych danych uwzgldni-

I
my i to, comy ju powiedzieli o istocie wiedzy i o wza-

jemiis iji do siel)ie stosunku j)odmi()tu i przedmiotu (^^ 4,3),

dalej o ideach i przedmiotowycli czynnikach ideaów imiy-

^a ludzkiego (§ 8,1 i d); natenczas uprzytomnimy sobie

kiytyczne podstawy do blisz(»g(^ okrelenia stosunku filo-

zolii do nauki w og(')le. Okrelenie teiico stosimku spru-

j
wadz niy do nastpujcych zda zasadniczych:

I) Filozofia jest nauk samodzieln wród innych

nauk, o przedmiocie odrbnym, niedajcym si wyczerpa
wszystkicuii naukami specyalnemi. razem wzitemi. iii-

dneni jest tedy zdanie Alg. Comti:'a i zwoienDikr)W jego

ipozytywizmu, jakoby filozofia bya jodynie encyklopedy-

l^znem zestawieniom w^^ników badania nauk spocyal-

.nych.

Stntre. Wat^p do fHozg% .
IS
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2) Bezporednie dane dla swoich bada kr\ ry( znj

i dla Hwoj^:(> o^ólnejOfo na wiat pui^^ldii ziuijduje tilo/cl

w objawacli ycia umysowego, a wic w faktaci wiad
moci i yciowego dowiadczenia. Wszystkie za pozos

dane, niezbdne do rozw^izania swych zada^ czerpie fil

zotia z nauk speryalnycli. Sumienno uwzgldnienie wyiUTi

ków icli bada jest niezbdnym warunkiem wszelkiec^^^

prawidowego postpu filozofii. Przy tern jednak dano

nauk specyalnych nie maj dla filozofii siy bezwzgldnie

obowizujcej, na podstawie dogmatycznego uznania it

powagi. I^rzeciwnie, jako nauka na wskro krytycziiM,'

posikuje si filozofia wynikami bada nauk specyalnyc

na podstawie poi>rzedniego rozbioru ich treci z punkt

widzenia krytycznej teoryi poznania.

Nauki specyalne wyzwalaj si z wizów dogm
tyzmu odnonie do ostatecznych zasad ]:)oznania jedyni

przy ]iomocy filozofii. Podobnie tylko przy jej udzia

mog sit^' wznie na srant>wisko ogólnego na wiat pogl

du. Tylko bowiem krytyc^^zm filozofii zdolnym jest

jani istotne znaczenie dogmatycznych przypuszcze nau

si)ecyahiycli : tylko on wyrówna moe pozonie sprzo

cznoci pomidzy tenii przypuszczeniami i sprowadzi j

do wspólnego mianownika, do ogólnego na wiat pogldi

przy pomocy porównawczego rozbioru ich faktyczn

treci.

Wobec powyszych wyjanie nie ma adnej zasadii

czej przeciwstawnoci lub rónicy pomidzy fdowfi i

jak jej nie ma pomidzy matematyk, fizyk, chemi i t.

i nauk. Istnieje tylko rónica, wykazana na swojei

miejscu szczegóowo, pomidzy naukami filozoficzne

i specyalnemi (§ fi). Nauka za w ogóle, jako objaw
znawczych dnoci umysu ludzkiego, obejmuje z is

swojej zarówno jiaiiki iilozofif zn(% jak i specyalne. T

ostatnie stanowi niejako oddzielne konary i gazie dn
wa nauki, podczas gdy filozofi porówna mona z pni

tego drzewa, który, zapuciwszy swe korzenie w
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laiuit ycia umysowego, \v3'rasta z niego w kiunmku pro-

stym jak moe najwyej w koron, w eter, siuc za punkt
oparcia dla wywiziijcych si z niego konarów i za pod-

staw do ich zespolenia w jedn organiczn cao.
Wniknicie m3*l samodzieln w nieskoczone zasoby

uauki. jako caoci; ledzenie wszystkich dróg jej pochodu
dziejowego i dokadne zrozumienie wszystkich szczegóo-

wych \v}iiików jej bada niestnidzonycb a po chwil
' becn, przekracza siy fizyczne i zdolnuriei umysowe je-

tinostkowego czowieka. Taka ogólnie ludzka pansofia jest

wynikiem wielowiekowej pracy caego rodu ludzkiego

i V caej swej peni objt by moe tylko przuz ])ohirzo-

iit* r^iy najwydatniejszych umysów ludzkoci. Ogóhia en-

cjklopedya wiedzy ludzkiej, w njrozleglejszym nawet
w)kadzie systematycznym, przedstawia jedynie zewntrz-
n nrtranizacy nauki, jako ealoci, nie daje jednak zada-

walajcego pojcia o rzeczywistym bogactwie jej szczegó-

i wej treci, obejmujcem wszystko, co stanowi dostpny
lila umysu ludzkiego i^rzedmiot badania (zob. wyej kla-

<^"iikaiy nauk § '5,1 przyp.). Ztd to jMK liodzi, u wszel-

ki cile naukowy wykad, wnikajcy z moliw dokadno-
w przedmiot badany, przyjmuje zawsze charakter

^cynlnijj monoffraflcgnpy a w najlepszym razie obejnuije tre
tvlko pewnej, pojedynczej nauki, nie za nauki w ogóle.

Pomimo jednak koniecznej spccyalizacyi wiedzy, kada
nauka szczegóowa, przy najcilejszym rozwoju swej treci

odrbnej, powinna pielgnowa wiadomo swej organi-

iziioj cznoci z nauk w (ig()le, z jej zasadniczemi pod-

s^iawaiiii i celami. Taka wiadonu) wewntrznej spójni

w^izystkich nauk szczegóowych jest niezbdnym warun-

kiem prawidowego postpu kadej z nich z osobna. Filo-

Oitni wwaci wanie, z istoty swojej, te wiadomo we-

'\'n(;trznej cznoci nauk szczoa(')low^ych, t jedno zasa-

:inicz myli badawczej, przenikajcej wszystkie pojedyn-
cze nauki. Cechy znamienne filozofii : kryt\ czna samo-

Izielno myli i dno do ogtjinego na wiat pogldu
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(§ 5), stanowi istot nanki w ogóle, okrelaj z jediii
j

strony konieczne rodki pomocnicze wszelkiego badania

prawdziwie naukowe 12:0 (krytycyzm), a z drugiej strony

-

ostateczny cel nauki, jako nauki, polegajcy na moliwie

penem pojciu ogólnych czynników i praw wszechwiata.

W imi tej zasadniczej zgodnoci lilozotii z istota na-

uki w ogóle, bez przesady powiedzie moemy, e filozotia

jest dusz, oywiajc zarówno jednolity w sobie organizm

nauki, jak i wszystkie jego pojedyncze czci skadowe.

Jako dusza nauki, filozofia czerpie swe siy ywotne

i energi myli z caego otaczajcego j organizmu; alt"

z drugnej strony, organizm ten tnipieje, rozpada si na

atom}', gdy dusza z niLgo uchodzi.

1. Krjtyka pogldu Comtea na filozofi.

Powoujc si na takt stripniow^oo wydzielenia si nauk spfiv.

alnych z ilozotii, — o czem m(iwiliniv wy«\j 4,1 i i\ — wielu luz

nych porlawao w wtpliwo charakter naukowy filozofii, a wij- i-

j

naukowo* W ten sposób powstaa kwestya: ozy filozofia ma w og> Itj

prawo do nazwy naufet, w eisom tego sowa znaczeniu, czy jest naul:{

samodzieln w gronie innych, a szczególniej specyalnych nauk? W ct

!

In blisze^ii^o rozbiom tej zasadniczej dla filozofii kwestyi. zatrzymnjt

my si ])rzedcwszy8tkiem nad pogldami gównego pi-zcdstawici^*!:

przecz(H j na to pytani© odpowiedzi, Augusta Comtb'a 1857), tv.r

( y tak zwanej [)i*zez siebie filozofii pozytywnej, czyli pozytywizmu 'Zol^

comy ju o nim powitMl/j. li w yej str. 14, 77, 100 i llG-.

Kuzwu) iuay>lu linlzkie^o. (lowrulzi Comt(\ dokonywa sie wofUiij

^wielkiego zasa(lniezeg< piawa." pr/t z iiiciro wykrytego, a okreshiii

eego stopniowy j)0eli<'»fl wierby. AV* -lti^ tf;;*) prawa, ninysl 1ui1.'k

w swych Uuoi iaeh j)0znawezyeli przechodzi kolejno przez ti*zv r"i 1

atanii nmyaowej dziaalnoci. Pierwszy stan ma charakter teolo^c:n

iwaciwie mitologiczny), poetycki, fikcyjny. W tym stanic, mir

(l^y do poznania pierwotnych przyczyn i ostatecznych celów iwiiit

a zatem do wiedzy bezwzgldnej i sdzi, e j osiga, sprowadzaj

wszystko do dziiUania czynników nadprzyrodzonych ^agents snma^

rels), uosobionych w bogach, duchach i t. p. Dmgt stan i3Bzyv

Comte meafizyczoyin, czyli abstrakc yjnym. Jest on waciwie tyt

odmian!\ i)<)przcduiogo i pol«?ga na zastpieniu owych czyuuików n»
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)Rjrodzouyeh przez róne sUy i istnoci abstrakcyjne (forces abstrai-

es, vetables entites), uznawane za gówne przyczyny zjawisk wiata,

.^areszcie, stan trzeci jest stanemwaciwie naukowym, czyli poz^ftynmym,

^myitf uznajc niepodobiestwo dojcia do wiedzy bezwzg^dnej, po-

lania pocztka i celu wszechwiata, zrzeka si dnoci w tym Ide-

nnka i zadawala badaniem samych tylko faktycznych praw zja-

wisk i okreleniem iiiezmiemiych stosunków w ieh uaste^p^^twne po so-

it i [>odohii *^twic midzy sob icurs lois etiectivcs, c est a dii*o

eure relau*f!i- invariablcs de snccossion ct d<* siiniliindc

Tylko badanie zjaufisk szczegóowych flcprowadza. wcdhig Com-
• a. do naukowego poznania. A poniewa wszystkie zjawiska, razem
•7]t(\ stanowi, w stanic pozytywnym, przedmiot badania nank spe-

yaluYLh matematyki, astronomii, fizyki, chemii, biologii i sooyologii),

izeto filozofia wskutek ich rozwoju, pozbawiona odrbnego przedmio-

1 biidania, utracia te z biegiem czasu charakter samodziehiej nauki.

ona w istocie niczem innem, jeno encyklopedycznym wykadem^ pojedynczych nank specyalnych odnonie do zjawisk przyrody

'ensemble des connaissanCes acquises relativement aux differants or-

nes de phenomenes natiirelst. To te Comtc w swej klasyfikacyi

Attk nie znalaz dla lilozotii odjiowicdniego miciV( a zob. str.

AV caym tym jogladzic (Jomtc a zajmuje na- obecnie tylko zda-

jogo o filozofii, zv nic ma ona charaktoni samodzielnej nanki dla

•aku odrbnego przedmiotu badania. Bezzasadno tego zdania wy-
ka waciwie ju z tego wszystkiego, comy dotd o filozofii powie-

jielL W celu atoli cisego wyjanienia tej kwestyi, zestawimy tu

'iio gówne argumenta, wykazujce ca dowolno powyszych
erdze Ck>mte'a.

1) Pytanie: czem jest filozofia i co stanowi waciwy przedmiot

j docieka? moie byó rozwizanem naukotoo jedynie na podstawie

przedniego rozbioru faktycznych objawów myli filozoficznej. Bo-
Mór t!n daje si uskuteczni tylko w zakresie osobnej nauki, a mia-

'^icit' nauki, któr si obecnie zajmujemy, a której przedmiot i zna-

-nie wykazalimy wyej szczegóowo '§§11 '2). Tej naiUa wstpnej
' lilozofii nie ma w systemacie nauk pozytywnych Conitcn. Co

? ^j- wyznaje on otwarcie, c nie czyta nawet ]>rac najznakomi-

^ych mylicieli wiata. Okazuje si tedy, e pogldy na filozofi

iej zadania wytworzyy si w jego umyle mniej lub wicej przy-

/ikowo. dowolnie, bez odpowiedniego przy^i^otowania do rozbioru tej

Tertyi i bez cisych, samodzielnych bada nad jej rozwizaniem.

mzsa&n. i zaprzeczenie naukowej doniosoci filozofii powinno by
lefycie uzasadnionem i moe mie warto naukow jedynie przy

powiedniej znajomoci samej filozofii. Nadto, i taki przeczcy pogld
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278 § 10,1. KBYTYKA POZYTYWIZMU.

na filozofi, jt tli tylko wypywa z krytycznej dziaalnoci umysk. ma

charakter filozoficzny, a zatem sam przez si, uzasadniajc swoje prze-

czenie natdsowo, dowodzi istnienia filozofii, jako nauki. Wi^c na dnie

owych twierdze przeczcych Comte'a ley sprzeczno wewntrzna

(zob. te wyej § 6,2 przyp.).

2) Do najbardziej zasadniczych kwcst^-j ludzkiej ^edzy,

pytanie: co jest w ogóle dostpnem dla poznawczych zdolnoci umysW

ludzkiego, a co ju przekracza? Wic i kwestya: czy jedynym przcU

miotom wiedzy s zjawiska, czy te z wiedz t.i nioc sit^ pul4tzyr|

i glt^bszo pojcie istoty zjawi-sky Naukowe wyjaiiicnic i rozwizanitj

tej kwesty! oprze si zno^^^l musi na wszechstronnym rozlioi zc z<loli

noci poznawczych umysu i ich objawów w dziejo\vyin rozwoju uanki

I tu ró\\niie zaprzeczenie monoci poznania istoty zjawisk nic m
si^ obej bez owego rozbioru, jeeli ma uchodzi za wynik nai

a nie za objaw samowolnej myli. Bozbiór za zdolnoci poznawczyi

umysu w celu okrelenia granic wiedzy ludzkiej stanowi odda

przedmiot osobnej nauki, nazwanej hgik^ czyli Uory poinama.

Pierwsze objawy tej nauki napotykamy w odnonych badaniaoj

Sokratesa, Platona, Arystotelesa i innych filozofów staroytnon

Nastpnie nauka ta rozwina si znakomicie dziki ])racom: Bakosj

KARTEZYLdZA, MaLEBRANCHK A, LuKKA. LeIBMTZA, BeRKELKy'a, IllME^

KoKHYLLAKA, RFjrA. Kanta i wielu innych mylicieli a po cbnl

obecn (zub. przep;hul literatury str. 10 i mtót. i. Dla Comte'a i ta u
nka wcale nic istnieje Za sw2;o ojca duchowego uznaje wprawdzi

Hiune a, ale sam kwestyi ])0znania dalej nie bada, ani te nie uwzgl^

dnia jej rozwoju w dziejach filozofii. Jak tedy drog do^^edl Cowt

do sw;>'rh pogldów na istot ]>oznania ludzkiego i jego gramceV

zaczerpal zdanie, e jedynie zjawiska stanowi dostpny dla nas prz<

miot wiedzy? Sysza o podobnem zdaniu JB^nta z mtoych bai

róde, jak sam wyznaje, i to mu wystarczyo, aby bez kiytp

rozbioru caej tej kwestyi, bez znajomoci dotychczasowych

teor^^i poznania, wygosi owo zdanie, bt^ilce zasad caego jego p

zytywizmu. Czy przy zupenym braku krytycznego uzasadnied

zdanie to moe uchodzi za naukowe? Nadto, zaznaczy tu nalei

e Conitc bez wsz(»lkich bada nad zasadami poziuuiia ulu bez]V'sr

dnio z< \\Titi'znemn. zmyslowcnm dowiadczeniu, zaprzecza moiK:*

dowiadczenia wewntrznego i tie pyta wcale, w jakim stosunku znfi

duj si dane dowiadczenia zewntrznego do laktów wia<ioxQOi

(§4,3;.

3) Poz;>i.ywizm Comte'a, narówni z uznancmi przez niego

ciu nankg-wii specyalnemi, opiera si ostateczni<' na pewnych doj

tycznych przypuszczeniach, o których mówilimy na w<
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ulifjscu sji^ > i (),;{ '• Trzy I mszczenia Xv wyraaj sif^ mit^rlzy iimt-mi

w pe^viiy«_}i pojciach ogólnych, uduoriuie do rzeczywistoci, bytu, jako

przcibiiiotu wszelkiej wiedzy. Takiemi .s np. ia o nit^poznawal-

npj isToLie i o poznawaliiyeli zjawiskach, o stosunkaci mitjdzy zjawi-

skami, o przyczynie i prawach, o sUe i ruchu, o ])rzestrzeni i czasie,

0 dachu i materyi, o przyrodzie jako caoci i t. d. Pojcia te wy-
twarzaj si w kadym czowieku w skutek kultury umysowej, z wi-
ksz lub mniejsz jasnoci, drog bezporedniej dziaalnoci myli
1 stsDowi niezbdny rodek pomocniczy wszelkiego w ogóle pogldu
na wiatb

Pomimo pot^pii^nia w zasadzie wszelkiej metafizyki, i Gomte nie

moe si obej w swych rozumowaniach bez tych pojt^. lecz posi-

kuje si^ niemi w f)ewneiii, mniej lul) wicej jasno okrclonem znacze-

niu. Tak np. podstawowe dla caego pozytywizmu pojcie ogólne

'.lawiska rozumie on wycznie w znaczeniu fizycznem, przyczem uio

luzbiera wcale krytycznie, naukowo, in-zy |><.)nioty odii- •suycli dauycli

do-wiadczenia, kwestyj : czy w wiecie istniej tylko zjawiska tizyczne ?

jakie znaczenie maj obok nich zjawiska ycia wewntrznego, psychi-

esnet czy te mog by w istocie wyjanione przy pomocy przyjtych

pnsez niego zjawisk fizycznych? Wskutek za opcurcia pozytywizmu

na pojciu ogólnem fizycznej zjawiskowoci, Comte i jego zwolennicy,

mimo woli i wiedzy, przyswajaj sobie metafizyk materyalizmu

i z niej wydoby si nie mog. pomimo cigle powtarzajcej si^ golo-

^wnej protestacyi przeciwko swej cznoci z t metafizyk.

Nauka pmwdziwa domaga si, w imi swych podstaw kryty-

cznych, abymy sobie zdawali jasno s[)rawtj z pocztku, rozwoju i zna-

czenia uywanych przez nas poj ogólnych i nie stosowali ich do

wiata przedmiotowego bez rozbioru ich siusiuiiiu ilo o^luosuyeh da-

nych wewntrznego i zewntrznego do\\dadczenia zob. str. ITS i nast.

\

Tymczasem, adna z nauk specyalnych, wymienionych przez Comte'a,

nie zajmuje si rozbiorem poj ogólnych o bycie przedmiotowym.

Rozbiór taki stanowi zadanie osobnej nauki metafizyki^ której bez szko-

dy dla prawiditowego rozwoju naszych dnoci poznawczych z zakre-

su nauk wyrugowa nie mona (str. 57 i 106 i nast ). Posikujc si
z koniecznoci pojciami, dotyczcemi bytu przedmiotowego, wic me-
tafizycznemi, a lekcewac przy tern nauk, zajmujc si ich rozbio-

rem, pozytywizm wpada w chaotyczne pomiszanie poj i wyrzeka
•'i krytycznego, a wic prawdziwie naukowego uzasadnienia swych
j"jglduw.

4^1 Naturalna dno wiedzy lu-lzkif
j
do ogólnc/2,0 na wiat po-

gldu, wyraajca si w < lolychc zasuwym rozwoju filozolii str. Ul i U5

i uast.;, skarowaciaa zupenie w pozytywizmie Comte a, przyjmujc

Digitized by Google



280 § 10,1. KRYTYKA POZYTYWIZMU.

foriii^ ('n( ykloj)c(l)\zii" go zf^stawletija wyników nauk s]

Ali* i taki ciasny pogld na liloznii wiadczy wymownie o tern, e
uniyi ludzki, pomimo wszelkiej negacyi, nie moe sit^ ostateczme wy-

rzec ogólnego na wiat pogldu. To te jedynie l>ink konsekwencyi

i cisoci w myleniu, brak w ogóle wszelkiecro zmysln lilozoiie/.nce:'^

by przyczyn, e Comte nawet temu objawowi szcztkowemu filozotik

nie wyznaczy odpowiedniego miejsca w swym systemacie nauk. Mófi

on encyklopedyczny pogld na nauki specyalne, stanowicy ca jego

filozofi, mnieci bd na czele, bd na kocu uznanych przez siebie

nank specyalnych; ale mieó siebie za twórcy nowej» pozytywnej filo-

zofii i nie wyznaczy tej filozofii choby najskronmiejszego miejsca

w caoksztacie wie<lzy ludzkiej, to jest sprzeczno tak raica, c j
porówna mona tylko jeszcze ze sprzecznoci, jak popenia Comte.

gdy swój pozytywizm o tendencyaeh sensualistycznych na polu teorji

poznania i mater\ cili>i3'ezny( h na polu metafizyki iczy z mistycznemi

obrzflkami nowej pozytywnej religii.

Cn si<^ za tyczy owej en<yklopcdyi nauk s|)eeyahiye]i, jako tri-

ci tilozolii pozytywnej, to nie tiiidno wykaza, e nie moe ona za-

stpi badan ])ravvdziwej filozotii, dotyczcych ogólnego na wint po-

gldu, bez uwzgldnienia ostatecznego wyniku tych bada, a zatem

i wtedy, gdyby miay doprowadzi do wyników lyemnych. Ogólny

na wiat pogld moliwy jest tylko na podstawie porównawczej oceny

wyników nauk specyalnych z pimktu widzenia krytycznych ^ zasad te-

oryi poznania. Tego atoli zadania nie mona sprowadzi do encyklo-

jirdycznego wykadu wyników nauk specyalnych, poniewa: 1) nauki

sp(*cyalne nic znjmtij si wcale badaniem tych zasady i 2^ dla tego.

e owa krytyczna ocena wyników nauk specyalnych i wywód z nich

ogóhiego na wiat ])ogldu ley za ol)rbem zarówno kadej nauki spe-

cyalnoj z osobna, jak i wszystkieli l azi la wzi«>tyeli i wyiiiaLca odrbnych

bada, które w spu-"b naleyty f>rowadzone by mog tylku w zakir-

sic osobnych samodzieinyeh nauk. Jiadania te stay si te w r/t-

czywistoci punktem wyjcia do wytworzenia szeregu nauk lik»zuli-

cznych, wyjania jcycli ^ zegóowe objawy .wiata ze stano\vi8ka osta-

tecznych zasad wiedzy kuizkiej.

Powysze momenta wykazuj dowodnie racy bytu zazna-

czonych ju przez na.s zasadniczych nauk filozoficznych, jako to:

1) wstpu do filozofii, zajnuijcego si rozbiorem samej filozofii, 2) t*>

oryi poznania czyli logiki, jako nauki, badajcej krytycznie zasa^lj

prawidowego i)oznaiiia rzeczy, i B} metafizyki, jako nauki, poddajcej

krytycznemu rozbiorowi nasze ogólne pojcia o bycie i jego wasno-

ciach. Do tego dotu za si nareszcie 4 filozofia szczegóowa, Tozwi*

jajca ogólny l>ogld na wiat, na pó(i.-uwie rozbioru wyników
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§ 10,1. KRYTYKA POZYTYWIZMU. 281

nauk spi-fyaliiyci z piinktu widzenia krytycznyeh zasad pozuaiiia

fzob. htr. 57 .

W obec pow\ "^zy( li ra« yLh braków filozofii pozytywnej Cum-
tea, nie zapomnijmy jednak w kocu i p jej rzctelncni znaczeniu.

Polega ono na wykazaniu cisej cznoci lilozolii z naukami spe-

eyalnemi, na zdania, e filozofia 0|)rzeó winna swe pojcia o wiecie

na wynikach nauk specyalnych. Chocia prawda ta uznawan bya
przez wszystkich prawie znakomitych mylicieli od Bakona i Kabte-
zrrszA az do Leibsitza i Kanta, to jednak wyzna naley, e j
Comte po raz pierwszy sformuowa z naleyt wyrazistoci. Nabie-

ra ona szczególnej doniosoci wobec jednostronnego dyalektyczni'go

rozwoju tilozotii po Kancie w osobie Fiohteoo, Schellinoa, Hkgla
i icli licznych zwrdcniiików. Pozytywizm, pojty ze stanowiska tlzic-

jowegn, jpsf- wiaeiwio zu])euic nj^rawniuiiii r<'akcv przeciwko wygó-
rowanej wierze wspominanych przedstawieieli rac\ nnalnego i(l*^alizmu

w abstrakcyjn dziaalno umysu ludzkiego, przy cakowitem prawie

lekcewaenia dowiadczenia zewntrznego i opartych na niem nauk
^specyalnych. Ale reakcya ta, uprawniona i zdrowa sama przez si,

podj^t^ zostaa przez Comte'a z równ (jednostronnoci i bezwzgl-
dnoci, wic te doprowadzia do równie bdnego, lubo wprost prze-

ciwlegego pogldu na istot filozofii i jej stosunek do nauk specyal-

nych.

1. Literatura obca, dotyczca poytywlzmu Comte*a. o<:.:>l-

iic zaHadj swojjo pozytywizmu wyoy Cumtk frl.»\vni<' w l-s/cj i 2-<:icj lekcy i \\<\h)-

nmiane^o ju niejecbokrotnie (str. 14) Kursu filozn/ii pozyfywHfJ. Oki«la on tu coi

^wego dziea, pologi^oy na pizedstawienui treci zasadniczD-cb ati^zi ^.filozofii przyrody

fYjii syHtemata nauk przyrodniczych (pbilasophie natnrelle, styst^me des Hcionces natu-

rellw).* Ju to wykazuje do<rniatyczny punkt wyjda caej jogo filozofii w ktenuku
wtumli^tycznyra. Dla nnscm wistnionia za powyszego celu, eigrnie dalej, naley
nprzo<' na hisfonp. Hard/o trafnie mówi w tym y^r^^I^dzi*' : „unc eonoi-ptum qnrlrnn')iio

no pf,nr Atro t»!r»n r^mnue. <[ue par son l)i<foin Ale zarnia^r TO-fTirwi-i- i' hadai: dzieje

•iv tiln/ofii w ug^óle. ••zy to. si)e<'yalni«' fiio/.ofii pi/y!->l\, alito przynajmniej <kor7v<f if

i w);iik<>w hadajiia .spe<'yali.st<Av na ifui p<du. ( umri' ])?v.ystopujt' wprost do uykl.uhi

swego, z j^jry powzi,'tego „wielkie<,'(i prawa zasadniczego (y^rando loi fondainontale)"

tizedi stanów, i opiera na nim ealy swój dalszy poj^H^d na filozofi, nio usiiujr nawet
uzasadni lub iiHprawiedliwi swc^o „prawa*" na podstawie jakichkolwiek faktycznych

4aiiycb. Twierdzi wprawdzie, o kady czoAnck w opoce dziccitHtwa jest teologiem,

W" modoci— nictatizykiom. a w wieku dojr/alyni pozytywist, ale nie uws^ldnia wcale

t^^Inonycli l>ada psychologii, aby to twierdzenie z waciwie ^naukowego'' punktu wi*

daenia hliei wyjani/-.

Dn!'
i

uf rzyiiiujf Cunite. e owe tr/v -t;in> <:\ w jriim,-io trzema n'»ncnii htrinlu-

m przy puj.ciu htczuoei zaeiodzeej puiiiird/:y zjawi«ikanii i doprowadzaj wskutek tofro

do trzet h rónycli systeinattiw filozotirznycb, o ti-zoeh róuycb pogldach na joduosc
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§ 10,2,1. KBTTTKA POZYTYWIZMU.

wiata zjawiskowcrro. AJe prey teni nie wykaziye aawot, aby mia pujy4:ie o istmenio
krytycznych badau Kanta nad warunkami podmiotovemi i pnedmiotowomi, logianenti
1 metatizyrzneini faki(-o zjednoczonego pogldu na wiat, czy to bdzie pogld teolo-
giczny, czy nieratizyczny, czy wreszcie pozytywny w duchu samei^o Conitca.

Naro.=zcie. dowodzi fomte. p kada wydatna niy.l, kada cra wiedzy ludzkioj
przel.ywa owe tray stmlya. ale nie przeprowadza chol.y db przykadu adnej szczegóo-
wej myli, ani adnej nauki przez te trzy ^tfidyn pornory odp.>wi(:slni. h hi^toryemyrh
faktów, rraeciwnie, odnonie do dziejuw liluzufii przyznaje otwanie w przedmowie do
yi-go tomu, £e jej w gnmcte neczy nie zna wcale ze zródo aut<?ntv«-znvol». ,Je n ai

jafflai»,mówi tu Comte,lu en aucune laogue ni Vioo, ni Kant, ni Herder,* ni Ucgelet.
je ne (onnais leur diren oumges qne d*aprt8 quelque9 relatione indiitHites et certain^
extraits fort insurisants". A zatem okasuje si, se cae to „prawo* trzech stanów, j«k
w ..<„](« pogld Comti. a na filewfi, jest koncepcy zupenie dowoln, któr<y sam autor
me oi)arl na f atlaniu i rozbiorze odnonych faktycznyoli, wic ^naukowych* danych.

Naji-^lnuniojs/ym kr/p^vi^iPlonl pf)zytywizmu we Francyi by znakomity ucwmy
h. LiTTHt it 1881>. Zwolennicy nazwali -gosem i dns/ pozytywizmu.* Zashir
on na to miano wskutek licznych popularnych artykuów, ogla-zany -b od r. 1840 u- g^-
iseae NatUmal, oiaz dziki takim pracon., jak: Atuilyse mismnee du Cours de phUm^^
pk^potwe de Come 1845, ParoUs de phUmophie poaiUi^ 1859. 2-?ie wyd. 1804: An-
gwUt Cm$e et la j^UoBoj^ie fimUve 1863, S^iie wyd. 1877 i inne. Nadto w celu m-
szerzenia pozyt^-wizmu wydawa wspólnie z Wyrubowym od r. 1867 czaaopLsmo : LapKi-
bmyphir pwihoe, które po jego mieid wychodzio tylko do r. 1888. Litti* zmodytikt.wa pod pewnemi wzgldami nauko. Comte-a, ale nie mona powiedzie, iiby to uczyniw duchu filozoficznym: pr7P< i w nie, on to gównie spowodowa ostateczne lOKwodnleale
pozytywizmu jak,, nauki tilozoficznoj. dowodzc, e jost on w zasadzie ^metod\ jak
gd^hy tak zwana uwion .pozytywna- nic i tniaa ju od dawna, a pnynajmniej od cza-
sów Bakona, pod nazwa. inUiik.>Jnej i empirycznej.W kierunku mtnego mistycyzmu ('omt«' a, wymajcej^^o si w jetrn rcli-ii pozv.
tywnej, nad któr zreszt nie mamy tu powodu bliej si zastanawia'-, dziaa i)o zatko-
wo P. Lafitte, wybrany po mierci Comtea przez uczniów jego na .<lvr. która pozyty-
wizmu" i .kapana religii pozytywnej*. Z czasem jednak, nie zraekaj*: si tego urzdu,
aajl si prac nad teoretycznem uzupenieniem nauki Gomte'a. Pomimo (o chwali si
jeszcze w r. 1880. e od chwili, j,'dy w r. 1842 po raz pierwszy zapozna si z Kursem Com.
te a, a mia wtedy lat 10.- nie wzi ju do i-ki adnej ksiki innego filozofa. Zob.
jocro wspomniany ju wyr j (str. 10) Kurs fthzojii pierw-, str. II. Ta ^pierwsza fik^
zoli i

'
n>a na cohi \v\tNv.,r^y dla pozytywizmu Comtea pewien fundament podmiotowy

I przcdmiotuwy. mt (Hli»loi,'iczny i raoczowv. Jest to i>dnak fundament na wskro dog-
matyczny, uwydatniajcy tylko wyraniej owe .'zyimiki sensualizmu i inatorrnlizmu, kt^i-

re stanowii, jak to widzielimy wyej (.str. 279 i na^t.), utajon pod»taw po/.\ tvu izTn i

Comtea, wiadcz o tern .prawa*, stanowice tre tej ^pierwszej filozofii-. ritr\v>7.c
z nieb opiewa np.: .Z danych czynników dowiadczenia (pojt^ iro w znaczeniu sensun
listycznom) naley sobie wytworzy njprostsz i najbardziej sympatyczn hipotez.* Pra-
wa za przedmiotowo, poczwszy od lO-go, wypywj z zastosowania zasad medianiki
do caego wiata, niewyczajc objawów psychicznych i spdeczDjch. Dziaalno un-
slowa. mówi Lafitte na str. 62. nie je.^t niczem innem, jeno intel* ktnalnvm procesom
trawienia, i)r/er0.iafcyn, inatcryay. które zmysy dostarczaj umysowi. Gównym or-
gaii.Mii te?o kierunku w.sriHl zwolenników Comtea jest rzn-opi^iTno: Revue Occidenak
phih8ophiqm', soM- cf polifujiu, wychodzce od r. 1878. Nadto l.afittc krzewi filozofia
I religi pozjtywn za porednictwem wykad.',w pu)licznvch, kt<ire w ostatnich czaaM^li
odbyway si nawet w jednej ze sal College de Franco.
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W(in)d fredwvcl> wykadów iin/,vt yv\ i/ma w >lurhu < omtr a Nvvtnirnmmy
:

RoBl-

NET .Jur f onn'rr et sur la cie d Comtr 18()0, ;5-cie wyd. mi ; tegol: L^r pkiUh

'Jrhie posiiwe l&sl : AsnRfi Poey: Le positimmi- 1876. Nwtpde; iiti^. Cw»«f
.

l»*t«o.

/HmYice m^m.!' par .1. Ri«, 1881; C. Monibb, Ea-posipopMre du po8tUvunne

\m. Tu naley \v:^pomniany ju (»tr. 39) sownik poKytywiamii Boordeta.

Fnechodzc od l)eBWgMBych wiolbicieU Comtea do aiit()n.xv, kt/.ray su. zajli

krrtjk bd specj»taio jego poytywinnu, bd w ogóle . a. L- kitrunku mysi., o/na-

mego t nMw, iDiiBiniy pnodewMystkiem mna(z.vr r /nakoinitsi przód ta wi. ud.-

ouhudfij nawet realistvc/nych i empiryczny.-b kierunk '.w n,nv./v. h -zasow ].u wirks/.e.)

.^..i nie podzielali pogldu Comr- "a na \o;oH a w Ino. , - przeciw lal.si.^ogi^-

ui^a wied2v ciasnem koem u/naiiych pr/ez niego specyaluv.h nauk. .lezoh Cointe

nie mia jasnego poi. Ha o naun- v..U:m, roztrzsaj a,.ei zasadnicze podstawy ttoaofli.

to Hkrbkrt Spenckk powica tej nau.e. jake.my t« na swojom miejsca widrieli (str.

14) ....hi^a nra. p p. t. P/m*.xz. Zo^ft^f/, « IJ^WES Ogasza dzieo. Ictdre naaywa mtpem

rlo filozutu nauki ,zoi.. wyej «tr. 16). Zupenemu zaniedbaniu logild, jako tooryi pozna.

m pr7rciwstawiali J. St. Mil, Al. Maik i inni swoje rozlege l>adania nad indukL-yn,

dedukcy i logik nauk (zob. 8tr. 114). Podobnie psychologia, której ( omte odm .w.l

chaiaktem -amodaielnej nauki, zaprzeczajc monoci wowntrzn. go dowiadcze., .mh '-

wiaiia bila nadal, jako odf^lma nauka i w zakresie en.pirycznyc, kierunków my. ii, jak

otemUczpraceSPEsrKRA, Baika. Tainf/a. iiHOTA i wi.lu innycl,. ^awet kop-

ciu»z«k p08:Ttvwiz,n«, nu-tatizyka. znalaza ^or:, -.- "'^ronc, w tak realistycznie nastrojo^

nvm nm\^;;jak Lewe. (.oh. wyej str KKI i m>U i nie bya l.e/wzgldme pot,:p,an

pno. yiiLLA. o ozem si.: zaniz praekona.uy. Negaeyjne tedy dnoci ^pozytywizmu

pozostay aH.o zupenie W-z skutku, albo te utrcaj coraz bardziej swoj skutomosc.

Prze<:ie to jeszcze sam C omte w dziele: Syathne de polititie jposiftw, 4 tomy, IS&l-

1851, uzupenU 9>vcSj systemat nauk pozytywnych siódm nauk: anwpolof/u! «^yli nauk

moiainoci i strf si zaoycielem .religii po^ytywnej^ ubóstwiajcej ludzko^e. jako „naj-

wyHz btot Ge Grand-^Jtre suprem)- 1 podnoszcej ziemiij do godnoci .wielkiego fety-

szu Oe grand F^tiche)".

Wród prac, powiconych krytyce pozytywizmu, za-uguj sz /.-uhuuj iw uwag.

BEBaWRT SpRnckr. Rmsonf^ po- (lissndhiff fhm fhr t^Jnhs<,,,hf/ nf M. Comic 1801:

plM.10 zamieszczone r<-.xvnie w drugim tomie jego Ess.,,, isyi. wspomnianych wy/ej str.

15. W ocenie Piemrfch znmd, zami<'szczom-j w Hlcuc des deiu: tnmde, 1866, AuaiHT

LiroEL nazwa Spencera uczniem ( 'omte a i pozytywist. W pracy powyszej protestu-

je mv<liciel angielski przeciwko tej nazwie. Niezapweczajc zttóug CJonitea, Spemrcr

wykasuje jednak, e zasadnicza myl jego filozofii pozytywnej nie jest adn nowoci,

<zczegi'itniej w Anglii, gdzie od czasów Bakoka rozwin sij kierunek indukcyjny i em-

piryczny. Comte zreezt sam wyzna: ,D y a, saw dont,-. beau. .,np d-anah.gie entrc n.a

phUosophie positiTO et cc que les savai.s anglais entendent. depui^ Newton surt<.ut p;u

phUamfhie natUirUe\ VrA\ U'm C^omtc wedlu- .S].<.nc,Ta. ni.> pr/cpiowadza wcale kon-

sekwentnie za.sadv do.;wiadczenia, h.k.,.wac do>wii,d< /cnie wr-win tr/ne. w oirole bada-

nia en.piry.:znej psv,holorii. W skut.-k bldne-o /,ap.-]nie zdania. /»• umy.>l moe pozniu.-

wszystko/ pn'>cz samoro siebi.- (le^prit peut connaitre to.it. r.rapitfltti mhne\ (omte me

opi^ira sw.j iil..zotii aa rozbiorze c/.ynuoei umyr^a i pnicz to pozbawia si fundamentu

krvtvczia-u. Nadto nie podziela Spencer nauki Comte a o tnserh stan** rozwoju umy-

sowego i wykazuje, e nauka ta nie daje si usprawiedliwi fiiktami. W opróle dowodzi,

e zasadniezoSrozcbodzi si z Oomteni we wszystkich tych pogldach, kt^ne .
haraktery-

zuj jego filozofi pozytywn; e zatem nie moe by nazwanym pozytywista, lecz prze-

riwnio naley do antagonistów Comte a. Oto wliLsne -^lowa .Spencf>ra w tym w/oldzie:

^a«tetow...whorejectaUhiBaistinctivc doctrine^*.,. mu«Jt be eWnd a,s his autagouL^ts-

.
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John Stuabt Mill, Auffti^te Comfe and pomUmm \m>. J',a. a ta .kl.idt
z dwóch czci: piemsza zajmaje si krjtycznjm mbiorom it«r..M Comc a. dru^a
/,a przedmiot oceno dn.dego peiyodtt w jego rozwoja fllcttoficzm,, gdy zosta zaIov..i.
len, nowo, ro\i^xx. Ohe^ nie za.iniuje nas tylko L^zó pierwsza. Mili' broni tu ocrólnych
zasad pnzvfyw,z.n„ Conitea, alo krytykuje zarazem waoe bdy jego. PizedewM^sikieiii
nio po<iz,da bozvvzirl,Mlno?o porzucenia teologii, w ogóle w.szelkicli cznmików oadznyso-H>eh „A ysl pozytywna, mt^.wi MiH. nic pori^a zn sol. koniecznie zapzzoc»mia nad-
zmp1o\vycb ezynników

:
on

,
wykaz.ije tylko, e kwestya ta dotvezv zasady ws7e.hrzecJ(j'.

Jeeli bowiem w^zerliwial mia poczHtok, to l.y on z konie.^noei nadzmvsowN-T,i

jr^^MMr^'^!!;^
^ ""^^'"^ podstaw.; do ^vv)a.nieniaich-o^e7r^ tad wr-

dlug MiUa, wiara w stwonenie wiata przez istot-' r./.uinna. nie apr^e^awia .j. po/vT,.
wnym danym wiedzy, jeeli tylko przypucin.y, e lozun.ny kierownik wiata p^trzyiuu-
JO niezmiennie istniejcy porzdek weczy, wedug którego w wiecie dokonywa si.
wszystko dzik. pr/y. zj-noiD i prawom natuialnym. Dalej mówi Mill o nieporozumie
mach. które skoniy twór.-.- pozytywizmu do poRucenia metafizyki Susznie potepianmto v^^eikie uosoi.,.„i..

j upi-zedmiotowionie oderwanych poj mefcalizycznych, aie on,
wcdluc^ Milla me uwzcrinlni pr.r tr,n: 1) e zarówno Kabtbzvusz jak i inni mylide-
e wykazywali tasz takiH, uiir/...!.,u.towi,,i. cho.-ia przy tom pozostawali metafi^^i,

b
''""^'y^^ mK^' oir.-,lnyrl, jp.t konirrznrm warunkiem .ada nao-

Kowycn. Wystpuje nastpnie Mill z (..ron in.iki i psy.-hologii pnteciwko v h wva.
czenm z .ystomatu nauk poyty wuy.-b. ron.tc. dowodzi Mili: nie ,v naw.t nopn^^fr.
zdonym p^^^ . Przyj on wprawdzie zvc^liwieo^nk Milla, wydan po m picr.v.zy 1843 ix)ku, a zatem na 14 lat przed .mierci za-oy.,

e
a pozytywBmu; ale Mill nl»olewa nad tem, o Comte nie dtorzystal z niej wlale

to Imi ,hH T'- ' f.
"'""^ j"^** ^"^^^ P**^**^^- ^ «»* do psychologiito MiII. podol.me jak przed mm Spen.-er. p<.ldajo cstrej kiytyce ni<,em nio^ntone

zdanie n „.en,oznos<., w.wn.fr.n.,-. pr.,1,niotow,.i obsorwa.yi i wykazuje, e wskutek tejnegan, omte nio la.^l „iezen, pr/v, /yni, do wyjanienia pozytywni^' ,Metodv w za-

nri.!ir1li' ^"'''''^ ^^«"<i^^'- Maten,atvkH
nie niiala nigdy chamkteru te,do?irznr2o iul. ... t .tizyozno^.o: wiHP •/a.ii^hiirzr. h pój^r
teyki, np, pujeie ciikoei, nie byu nigdy uu.obanem w adnej initolo-ii i t ,{ -
Z obron ( omte a przeciwko wszystkim powyszyn. zarzutom wy.stpil K. Litte w pi-
«iino; Auguatt Comte et Stuart Mitt 1867.

G H. r.EWEs, ktdry swoj ffistory fOczo/H p,-zy.zyni si^ gównie do rozszerze-
nia pozytywizmu w Anglii, wysipil w póniejszym czasie, jak .i, to ju wy.j okazao
^tr.

,
na^f.> z krytyk zasadnezy. i podstaw tej nauki

P. Namlf K. Lrs adnrsuires de la phUmophk 1860. Nie wielka ta praca zaww-
r.i w ,ub,.. obn.n,; ilozofii pizo.Mwko zai7.utom Comtea i jetro zwolenników. Autor wy-
kazuje jasno, ze pozytywis. i. poi.mr,n b.kc(>waL-Mia metafizyki, cigle »i posikuj poj-
ciami metafizyrznemi, bez i.h nabytt-jo wyjanienia.

Kompetentn ocen pozytywizmu ( 'omto a yj^ stanowiska nank przvrodnic«y. ?i n i-

potykamy w rozprawach znakoroitejfo i^adacza ha tern polu. Th. H. Hlm.ey a- ihi the
pfiyatcal ham ofUft, i Tkc .cietttific wqmU of posHichm, za.niesz. zonv. t, w jo^n hv,
*^rmo.^y. arfrf^ and rm««v, nowe wyd. 1898. Huxley mówi tu midzy iunemi .str.
I-I). „Zapoznawszy si z rysami charaktoiystycznomi filozofii pozytywnej, znalariem
u- n,.., »ardzo malo. alb.,

, .. /ej ni.- w nlcd nie znalazem, co by posiadao warto naako-
w:,, pr^p. nvn,c, znalazb^m banlzo wiole spr^eeznoci z prawdziw naokf.,« Str. 130; ,Tii
r/sc .Izie

( omte a, która odnogi si d.. filozofii nauk przyrodniczych, ma, wedlog mego
i^dania. banlzo malo znaczenia i wjadrzy o ten., e wicKiza autora z zakresu nnuk pi7V-
rndnirzy. h je^t bardzo powiorz..liow,ut zaczerpan z drugij rki.* W innem miejsca
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(it?. 380) cKytiin3', e bnkk kompetencji (ineompetence) na pola filozofii i wszystkich

gaJ nankf z wjrjtkitta matematyki, stanowi charakterystyk umysow zaoyciela po-

zrtywizmi. Zanwainj przy tom. ** wypowiadajc taki sd surowy, Husley mia na
oku wy''7nie wspóczesny Coiuto owi stan przymloznawstwa.

Na u-ijrn\vio(liiwienio ('onit(*'a mk /. ti^^o mnutn. jak i z zarziitn. 70 nif^ 7nii hi-

>(oryi fil(.7i)tii, monaiy wpwwd'/!*- pDwied/jtc. v wykszta<'(>nia i powoijtuiii nio hyl

ani przj( roiiuikii iii. ani filozoti tn. Irnz iiiatoniatykiein. ('dalimy si*,' tedy do matematyków
po sd o nim, i oto co mówi w tym wzgldzie O. ScuMnz-DirMONT w dzieo; Dic nuiihe-

maHMdim I^emewte der Erkenntniw^eorie* Grundri89 einer Phihsophie der maOiemaH'
tdfm WiasetMchaflen 1878, str. 460: «W swojj specyalnoM (matematyce) Comte nie

pmdfftawia ani jednego nowego pogldu, ani jednego nawet hardziej celowego sformu*

lovania danyoh matematyki Bibliografia w oyciu hdycb podrcznik/tw zawiora w »ar

h'v wszystko, o ozem traktuj jes'o tomy, powicone iiaiik(mi cisym i nadto zazwyczaj

w lialoko lepszynj wykadzie." Wspomniany za wyej (str. 18) tf. Maj" ('»)sh mówi
w pn' y: ('fn isfimiiy aud }>'>^itirijfinr 1875, str. 172. e a^trorioni .Ioiin' IFRsrnKi.

I8TI1 iiiiat wyda/' -^nj] joszc^e surowszy. iIowoiIt::!''- 7a' Comtc i>o[ti'1nia nn pulu iii;ito-

iiiatyki takie bl«;dy. jakicbby nie przebaczono studentowi, pragn;icomu \izyskac stopie

ikudemicki.

L. LiARB, La science po9itive et la metapUyamuc 1871>. wyd. 2-^'ie 188K Praca

DAgTodzona przez Akademi francnzk. Liard je»t obroc „metafizyki moralnej (m^^ta*

plijstqae morale)" w dnohu Kanta. Tak pojta metafizyka nie jest naturalnie nauk
poiytywn. Pomimo to autor roztrzsa krytycznie zasady pozytywizmu i odsania ca
powier«ciowno^< jogo pogldów na metafizyk. (*omte. mówi Liard, mia jedynie wioku
metafizyk scboiantyków i zapomnia zupenie o reformie^ dokonanej na tern polu pi7.«'Z

Kartkzyi sza, który usiowa opn5e<- swoje po^^dy metafizyczne na rozbiorze niewtpli-

M vi !i fakfrr wiadomoci. Przy tom nfpicrn nutor na pod.stawic hist^jryi Tiniik '.'oloslo-

uyii.TkJ/.tTiic I .iTTRr^:'*.» ; „I^es si'icin i s ii<»-itivt- n cnpruntent ricn fi la ii)t r;ij)liy-i'|iif!".

PiTAiOUAs okreli czynniki metafizyczne .^wiuta ijrzy puiuo«*y liczb i |)rzez to ilai pocz-

tek zasto>owaniu matematyki do fizyki. Dkmokryt sw nauk metafizyczn o atomach

wyjani za:»dy <,'eometryczno-mechaniczuego pogldu na sy*awiska wiata. Metafizyk

KABTRZTuaz usun z zakresu przyrody wszelkie istnoci (cntiti'^) i usiowa sprowadzi

jej otjawy do dziaania praw ruchu. Idea powszechnego rozwoju wiata dawno przed

f^AMARKiKM 1 Barwinem wypowiodztana zostaa przez rónych metafizyków. Podobnie

nietifizyka wytworzya nauk o pochodzeniu jc>testw pr/cyrody z fej wa-n.\ch zasobów

bez udziau «'zynników nadpr/yrodzonycb. Tak tedy. rnowi l.iard. nic j>r wcale parodo-

k<5oni '/(iinie. e naiiki pozytywne fi<pnwii'(!Iiu-i,ij;« i uzupeniaj waciwi** tvlkn idee

i [KiL^liitiy metafizyki na podstawie empirycznych daTiyth, Nare^z«'ie dotyk;i .( itni i kwe-

styi. podniesionej przez Conite a. o zastpieniu lo^riki pjzez m;»feui.ii.vk«'. J 'u/.y t> u ici. z:i

przykadem swego mistrza, ^tawiaj matemaryk na czele nauk. ale nie mysi wcalo

o krytycznym rozbiorze pochodzenia i naukowego znaczenia poj matematycznyeh; nie

wykazuj, aa czem waciwie polega irh konieczno i powszechnoe, w ogóle nie roztis*

Hsj krytycznie metod badania naukowego. Pogld f^iarda w tym wzgldzie streszeza

si w zdaniu: ^Pozytywizm jest dogmatyzmem, pozltawionyiii krytyki."

W literaturze nieniiwjkiej reprezentuje pozytyw i/m <:l<'>wnio IS. Laas, którego sta-

nowisko w ty^n wzgldzie zaznai-zylimy ju wyej i^ti: l>i.

y\. .1. ^ToNRAD posss'ica wik</!i i'7,,-<r w^pniiinianej (str. 17) jjracy: Kicnnihi

iHytilt ic.yj^iWczcN kryfy^znemu r r/J i^inwi j>u//. r> wi/uju. Zol', str. i nnst. l'rórz

uaiiki zaoyciela pozytywizmu uwzi:l»;duia autor i poj^^lily lAimf-AUK Taink a. IIknan a.

J. St. Mjll a, Darwina i iiiuycb. W krytyce f'omto'a na uwau zasuguje szczegtduiej

nzbiór prawa trzech stanów. Honnul wybuuje bliej /.wi/.fk tc^o prawa z dialekty-
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nzn trylogi TfKti.A, polfjjrajjfii na post\'pio od tozy do antvro7 i sjTitfzy. Nadto ta-

macza, powoIiij]\(- sir w tym wzjrlrdzie k- na l^ittn* ;:ri' e Comt*- z;i '^pipa fit prawo od

znanego (m« yklopef1.vsty lS-'jro wieku Turoot a. ktoi \ w pjmif: iJisLOUS sur le /fr^fir''"'

de leHjoit humaiu 17.>(> (Oetf-ren. 'V. II. (ir>0 i n;i-t.) Jak najwyraniej mówi. iv

pocztkowo sprowadzano zjawi>ka wiata do d/.iaiauia bourów, nast4*pnio filozofowie, hn

naIeytef.'o badania samych zjawisk, zastpili nosol»ione przyczyny oderwanemi wyraie-

niaini (c\prp3siona ahstraites), a// niureszcie, dziki cii<)ej obserwacyi dztidaiiia jednych

cial na drugie (l actlon mecaniue), usiowano objani dane dowiadczenia pi^ poniw?

praw niecbaniki. Zob. pod tyin wzgldem take F. llArAisitoN, La phUosophUm Fron-

(eatt79-<!8t^del864,Rtr.55 i nast., 2-giewyd. 1884, oraz F. Fimt, The jphUo»ophy "/ hi-

stori/ in Europ^ T. I, 1874, gdzie w pierwBzj vzQ8ci jest obflzomie mowa o pogldach

Targota.

\)v. MnooLiE, L>' posUlcisnie et la scienc' ri ju-rhnfiyfn}*'. dwa tniiiy l!^-2. lot-

to w-;zi'i listntniia krytyka nauk pozytywizmu z ieligijnt Ln punktu wid/^-aia. Autor

jti/t konauy jest. e prawdziwa nauka i prawdziwa lilozoia nit' \m^ h\i- w sprz<'czno>u

z prawdziw religi. Poju>ujj\. jinlnak religi w duchu bezwzgldnie do<riuatycznyni.

autor oc«iia naturalnie nanl^ i filozofi ze sanowialca ttwej podmiotowej wiaiy.

7i tern wszyHtlciem dzieo to zawiera w sobie wicie pouczjeyrb wiadomoMi i uwa?

krytycznyi^h.

E. t'ARO, Af, LitM vt le pmiwiftme 18s;i. Krytyka pozytywiznm. a w
JWHi pogldów gównego przodstawidcla tej 8zkoly po mionti Ooiiite a, doprowad aii*

tor do przekonania, e wszystko ra ],'<t iu)wein w jiozytywiznue. nif* ma wcale <bara-

kteru „p(»zytywnc^'-o'*. b^< / jest na w-kio- n»*<jaiyjnem. ,.N'atikn pozytywizniu jest n'ya-

l y (la i-on<-«ption ponitire cst une n» Liarion i"-. oto j,'lfivvim tt /.a autora. T ncrii- v;i

loiriki, metafizyki, psychologii, w oj;tfb' wszelki* li .«iaiuoistny<'h iuttjluktii,ilny< li i motai-

nyrh czynników jest<'stwa lndzkici.^o. pozytywizm ma.skuje wprawdzie zapewnianiem *wcj

neutralnoci, wstreymujcej si jakt»by od wszollcioh wnioi^ków metafizyznych, tak n»

koT^iu' matcr)'aizmu, jak i spirytualizmu. Jest to jednak tylko oMuda. C^ro wykazu*

je dowodnie, na podstawie licznych cytat z dzie 1^tr6*uo i innych pozytywi!<ituw, osntp
tylko metafizykami w orfóle. po8ilkujc3'misi zkonierznosci op.luerni pojcianii o i-tocieizji-

wi«ka<'h l>yfu. lecz. ie nadto synipatyziija. wprost i jak najwyraKnioj z metafizyk materyali-

znm. ' !d v jest mowa o Iog^ii, wt<''l v lowodz. e nir Z'/oa o jetfo istnieniu nie wiedz, ale z;i

to rii. A ia ( Zsto o „odwici znej mat. lyi". jako czynniku /asadniczyni jii-zyrody i jej objawów.

Dusz.; juaj za niepoznawalne \. aie pi-zy tein nif- wtpi ani na chwil, e zjawi-ka

psychiczne s prost fanlny systomatu nerwnwcfro i jego materyalnych czynników.

IJtn* wprowadza w wiat dziea na wskro materyalistyczne modszyrh autorów i ja-

opatrywa jn w swoje polccajt c j»r/.ediuowy. Zreszt sam w 2-giem wydaniu A«rMi

('ouit«'a, sjtr. IX mówi: «Lc monde est oonstitui^ par la ntatii>ro ot par les forcesde la

nukttt>re*'. A w innem miejscu: ^L'osprit nut une propri<^t4^ de la mati«lro particolirie di-

te nerveu8e*. r<Klo)nic i w zakrc-io teoryi poznania pozytywizm, dowodzi Caro, wr«ry

staje po stronic s<'nsualiziiin, ufa doirmatyrznie wiadectwu zmysów; zaprzcrza za-^ bez

wszflkioj kryf^ki ^inunstnym prawom umysu i od^-rywa rol ostroneiro skeptyka. l'^i1,v

• liodzi o w\-]iiv\v;ni>;i'iii' loi:iczny<-h wniosków z faktów, nic daia/ych «i zaj»r/f^i7v<''.

Zob. pod pow\ /.>Z'iiii u/.L'l(larni szczctr<'»Inic) r«»7d/ia p. (.: D< la imliniln midfa^'ti'<\>f

jHisHiiifuiu. Pouczajce uzupenienie tej kiU>ki pozytywizmu znale mona w rozpra-

wie togo autora p* t.: Comment les dog\H*'s (inmcnt et commeni Ua renauafttt^ zamu*-

Mzczonej na <'Z(*e jt^o dzida: PhUosophie et jikikmphee 1888.

Kace wady Comtoa, wynikajce z braku znjuniucj Kanta, wykaza Roz.

ZI^tMKBMAK^' w rozprawie: Kntt nnd Cftmfe in ihrem VerhaltniM zur Metaphjfsik

im T.
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Przedmiotow ocen dmiiosoci pozytywimia Comte*a z wykasanioin atoli i jegro

stron jemnyclL uraz liczuych wcwu^jtrznych spnecamu.ci podaje R. EucuN w rospra*

wie: Zur }S'^urdu/inu/ Comte's u. tles PositiriMmus, w k^^i^^je zbiorowej, ofiarowanej VA.
Zellerowi p. t. Fhigophiadte Anfmze 1887, str. 63 i nast.

Do najnowszych i zarazem najlepszych prao o Ctnutccic i pozytywizmie nale:
H. Orcfkr, Aft/fus Comte. der Begnindir des Pmitirismns. Sriti Lehoi n. vrifir I.chrc

1SS9 i f' '_'M/ autora: Tin- l*omtu:mnns nnn Tude A. Comfrs bis nnf "nscn- '/'ui/i lSi>1.

Vrnf te zawieraj tns.sciw, ale na róda' !• opart^i history tak tilo/.oii, jak i roliuii

pozytywizmu, przyczem autor przedstawia dokadnie i ocenia pogldy i d/.iaalno sani»?-

Conite a, jego ^prawowiernycli'^ uczni, om liemjch przedstawicieli tok zwanego
pitez autora ^wolniejszego pozytywizmu (der freiere PositiTiamos)'*. Jedyny zaizut, jaki

Mtoiowi uczyni mona, jest to, e pod nazw^ pozytywistów podciga czsto mylideli,

nip majcych z nim zoMdnictj wspulnoaci, np. Wunbta i innych.

2. Filozofia pozytywna w literatuize polskil. Pnenie-

^ii>Die pozytywizmu na nasz gnmt, okoo roku 1868, wywoao pocztkowo wiele hala-

><n. Pod jego sztandarem W)'stpiono do walki przo<M'vvko „przestarzaym'* ideaom i ohciu-

n» inaug-urowa now er ycia umysow^o. „Modzi" szykanowali gd/ic i jak moirli

.'tarych", (Kiniawifili im w^zolkieh za-^iiir. a >amych siebie mieli za urodzonr . Ii pr/ed-

^tawicieli „wspli z» >ncj nauki". Powtóncylo si tu zupeni** to samo, ' o mi ilo u n.i<

micji^e w pitym dzi<'si;^rku Ideceiro wieku. «rtly l^DW. Dkmbowski i inni dowod/ili

w Przef/Iadzie unukowt/m, e jedyn prawdziw ,nauk" jest hegiizm. i e kto sir do

niego nie przyznaje, jest zaooftcem lub nieukiem. Ale bez wzglydu na t*i analogia, uie

^dsm obecnie: czy ówczeni .modsi'* mieli istotnie prawo [)rzemawia('^ w imieniu .nan'

ki-t Nie pytam te: jaki wpyw wywiera pozytywizm w ogóem a w szczególnoci ,po*

z)'tywizm warszawski* na postp nauk specyalnych u nas? C^y nie byyby si rozwiny
w sposób bardziej podany, gdyby kr/.ewiriele ruchu, wywolaneg-o przez ów rzekomy

|<)7ytywizm. nie byli rozstrzeliwali swej „modej** energii i niezaprzeczonych zdolnoci

pracy powji-kszej c/«;i neira<'yjnej, a w najlep-<zym razie, <,nly sic nieco „iiiiinrk<nva-

li*. w powicras howneru popularyzowaniu ob» i>j myli, zamiast samod/it-hiic pracowur nad

.naukow yiii** ro/.wojem u nas? llttwnie nie p>tam: jak ^
iloninsKis. mia ten ruch

dla naszego ycia spoecznego, czy si»; przyczyni do wywiift lenia i us^lacLetnienia na-

"^ych ideaów yciowycli, jako celt*w praktycznej dziaalnoiiei? i'bodzi mi tu wya/ zaie

w zaaczenio owego mchu dla rozwoju flhznfii u nas. To te mówi tu nie o „pozyty-

wizmie" w ogóle, lecz tylko o ^filozofii pozytywnej* w naszej literatnize.

Zamieszczony we wst«;pie do niniejszego dziea pr/.egld i)rac na»2ych autorów

0 filozofii w ogóle (str. 19 i nast.) zawiera w sobie gówniejszo dano, dotycz(.-c zarazem

1 naszej literatury o pozytywusmie. Doczymy tu tylko niezbdne w tym wzgldzie

ozapenienia.

IMerwasym pozytywist u nas nazwalimy wyej (str. 27 i naiit.) Dom. Szitca,

kti»ry jednak dla niewiadomych powodów imienia ( -omto a weale nie wymienia.

JtJL. OcHOROwicz wyznaczy w Hwym Wstpie do filozofii pozytywny str. 30 i nast.

ibtejsce naczelne w rozwoju pozytywizmu u .Ianowi Sniadkckiemu. Ma on Rta-

nowir ^przejcie'' od Herl»arta do ("tunte a i „pierwszy wygosi za.Madnicze pojt;«-ic o sto-

-unku filozofii do nauk szczegóowych, suce za pod-taw póniejszej tilozoKi piKi/fi/-

"^/". Takie zMienic Sniadf'r'kif'i'( dt» Hl<v/nfii puzrty w^rj rj'^knt»*»-/;ni''' sio dao jodynie

dziki uwi iiiu rii/\v(Mliiieniu lenuinu po/,\ ( \ w i/iuti, o ku»iciii iii<>wiii.suj\ wy/ej (str. -U ).

•Sniadecki h\i wprawdzie sensualist i etiipin kicm. ale to nie st*mowi cechy < baraktery-

ityczaej pozytyu izmuy gdy w takim razie nie mielibymy powodu odrónia tego kierun-

ku myli od tamtych, istniejcy< h dawno przed nim. Na.-<pnie niadecki broni nsttnie
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wiuy liknoficmej i pravd zdrowego rozndka w duchu szkoy sz'vOckiej. co si ja wr

priiue sprzociwia zasadom Cointo a (zo>. \\->oj str. 22 i mi^t. i»r<\z 12(5 i nast.).

Co do wymajrania, a»y filozoi.i opara swo wywody na badauiaoli nank * i!

nyci, to nio myl»' zaprzoczar prawd/iwym na t*»!n p»lu zasucrom nasze|i:o my 4i' i< i.»

wykazanym w o<juliiycli zarysacli przez OL-hoiuwijza. a wyjanionym >zc/egulowo w pra-

caeli Sthaszewskieoo i Skórskiboo o niadockim. AJo oparcie tilozofiim naukach MWtegul^-

wycb nie znamienije znowu pozytywizmu: czynili to bowiem rAwniei pned nim i

nim pnedatawiciele i innych asdc6. Chanktoiystycanem dla pozytywizmu jest

wzgl^Kie jedynie zdanie, e filozofia nie jest w ogóle niczcm mneni, jeno zestawiminii

wyników nauk szezef^ólowyi h. Te^o za zdania Sniadocki w< ale nie broni, lec* uzu^e

niod/iflno filozofii obok nauk specyalnyclL (*o wicej, nie napotykamy nawet u naszego my

iiriola znamienneg^o dla pozytywizmu zapr/c ••^enia metafizyki. Sniadocki wyt*'powal

wprawdzio namitnie pracciw metafizyce, ale mial przy tem na myi jedynie met^fii^yk'

zi\, uudn. i7.ekomi\ i przeciwstawia jej prawdziw. l'owii'<l7if\ on nawet pt>pru?tii

(Dziea^ T. III, 212 i nast.); „Kada porzdna nauk t ma r^wuj luct.ili^yk;. która, kicdj

jest pewna, jest jej cz;ri najchlubuiigsz i najpoyteczniejsz, niezmiernie posuwaj'
!

j(;j wzrost i uycie. O niej to powiedzie mona z J. .T. Rousseau, e je^t okiem mw*

mu'*. (Gdzie tu dopaIrajY .si mona choby ..przejcia* do pozytywizmu? Zreszt^ t>a-

mo istnienie najgówniejszego filozoficznego traktatu iniadeckiego, jogo Filozofii biitk»-

go wnyuu^ jj!it yw protostacy przeciwko takientu p(iinii <z tnin poj»u'. (^omte ni^ybf

ji nie l)y zdol)y nawet na tytu takiej pracy, a có dopiero na jej tre.

/i tratnemi dowodami pr/o.>iwko zaliczeniu niadeckiego do pozytywi<tinv wystM-

pi ju w owym czasie T. Zikmiu w rozprawi*': Jna Uniadtcki tta j^u filozofii IbJi*.

Zul>. te mój Wykad Loyiki 1^70, str. ISM j m-^t.

W skutek podol»net:o pomieszania puj<;c cntpiryimu, natm <di:nm, lul) w otkIc rr*

<diz>nu ze ciBleiu pojciom pozytywizmu comtcowskieo-o, Bul. Limanowski w pra^y:

8ovyo<)<;ia A, Comtea 1877, str. 3, rozcigra nazw<; pozytywizmu nie tylko na niadodcif^

go, lecz i na H. Ko4Taja. Jego dzieo: Porzdek fizyczno^wralny ma si szczegfilnifj

zaleca .pozytywnym sposobem mylenia."

Kdtig, w samej rzeczy, pod wpywom naturalbtycznych poj mówi duo o ,pny>

roilzouiu'*, jako ^pierwszej sile lub przyczynie" wszystkiego, co jest i o j(^ prava( li i f. p.

Ale przy tem zastr/esra si wyi-anie w przyjiisku (str. 204). -/j- „ile razy mowa Iw^dzje u pn-

wacli przyrodzenia, hdzie tem samem mown <» prawni li lUyj. kt<'irym oti podda w-^r»r-

kie r/''i'7y i wiat i-ay", X;>dti Hilin/nii -tanowczo prawa mordhie o jizycznyclt. opi*-

rajc pie\v.>«/.e na wolnej woli (zo!». cosjuy o tem pi>vvitHlzi»'!i w\/.f
j

'^tr. 127). M«'»wi t-

f

w tym wzgldzie l)ardzu trafnie, str. 14 i 207: „Choeia ka/dy w szczegóno<- i uczynek

wzity b)'e moe za skutek fizyczny. pocluKlzc zwaszcza ud naszego mochauiziuu;

jednak ciga si do spraw moralnych, nie moe by uwaany pod samym wzgldem m«*-

cbanicznym, lecz go uwaa trzeba pod wzgldem czyli .stosunkiem moralnym, gdy fignie

za sob moralne skutki". To wszystko nie s objawy „pozytywnogo* sposobu mylonia.

W yht ic z r. 187') (T. \'n. 7HD i nast.) Piotr C*hiiiei.owski ogosi . iekaw ^

artyku |>. t. rienrszy ucze L\nnh'(i u- roher. I czniem tym mia >y Adryan Kr7\-

AX'nvsKi. który w swej D>ui'n('j r<>Iscr 144 (wyd. 2-erie H. Skimrorowicz.a 18.'»7. T. II

101 i ua^t.) w«.pomin'i •» hinsir fdi>Z"fii iinzyyirttfj ("omte a i zdafe spraw- 7

pogldu na tr/.y stany ruzvv<»ju umysiowr^jo. N t-r';)iiiit', w Kwym '/.(n-ij-^t, lUirittuni

jjoUikitJ z oatutnith l<it .sz(\suafitit Isi^ str. fi^, < liiiiu U)w-ki /m\Umv Krayanowskiep*'

wraz 7. Szulcem du ..wolnoniy.lnyeb", którzy u nas w pitym dziesitku biecego wivku

..pr/yswajali Hohie pogldy tilozo&jw francuzkich**.

Z powodu powyMzoJ wzmianki o filozofii <.'<niitc a, przyzna naley, e ICiiO'a-

now«ki pierwszy u uas pit.a o zatoycidu pozytywizmu i uzna doniosoi'. jego naub
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§ 10,1^ KBTTTKA POZTTTWIZHD. 289

0 trzech stanach umys!u. Ale pomimo to mialb}'m powan Artpliwo.^' nazwaó <so

.penrszrm acznieni Conite a" u nas. Naley bowiem zauw.iyi-, o Krzyanowski j)nwo-

Ittje si M Comte a tylko w ceiu wykazania lalszu filo;4otii logla, dcej Uo okrelenia

iibsolutn i przechodzcej w»kutek ta^o na pole teologii. Przy tam jednak saiu uio za-

WiA iidnj opozycyi przeciwko panujcej teologii, jak to czyni Conite, lecz si do niej

jaifta^B I eilam eiepem dns^ wieizcej. inadci o tem lutwet sowa, którami

inja cw wmiitiik o GQnit0*oie, mówic (str. 300): «I mtaaji si lka, aby nowa filo-

Mdl (Hi^la) nie odebiala nam kiedj Chiystnsa bawidola i jego ewangelH, tego nj-
dnteago daru, jaki z rk Stwórcy swego mogo odebra stworzenie? Do odpowiedzi

aa to pytanie prowadzi nastpujcy zwrot uwagi na filozofi Hegla."* 1 tu przerljodzi

r«zporednio do zdania sprawy z owej nauki Cointe a o trzech stanach nmy«}ii. Zre^zt?^

»am ( limiolowski ju w pierwszej wzmiance o Krzyanow.skiro z godn ^z( Z<Mef:i> uznania

praedoiotowor^ici wyznaje (str. 804): „Autor Dmmiej Pótaki nie wspomnia ani o hie-

rarchicznym ukadzie nauk, aui o sucyolugii, kt«re, jak wiadomo, wraz z rozrónieniom

tnedi stanów stanowi chamkteiystyczn cech fllosEofii Comte^a. Co wicej, nawet po-

tiifaijiaii^ stany nie stosije w nkiadsie caego diiela swojeg^o, które ma mogo poda
njkpai kn temu sposobno.* WiQc esg% wobec tego zastngoje na miano wucinia*

Comtea?

Co si za tyczy zaliczenia Krzyanowskiego do „wolnomylnych,** którzy .przy-

strajali sobie pog-ldy filozofów francuzkii h", to ze -tanowiska filozoficznego nie raiabnn
AstooM-ac tej naijwy do pisarza, kt/»ry naprzód mówi o „iudzio tcutoskim", e „dzi

^aje -i dziery monopol naukowego jswiata,"e jest „najowiecoszyra (T. 1. str. LXVI
1

'
WKIN')-. a nast+.pnie otwarcie i szczerze broni istnienia Jioga, niemiertelnoci du-

i objawienia cirzeciaskiego.

«Kady ofowiek, mówi Sj^yanowski (T. II, 1 i nastj, poczynajc od pierwsse-

fi,akom9c na njmiodsaym w rodzie Indikim, om, czje i csn bdaie bytnoó Stwór-

7 twegfO, a to cancie, to ogniwo, stanowice zwi^ midzy matezyalnem stwoneniem
i duchowym Stwórc jego, midzy cdowiekiem \ Bogiem, musi >yó wypywem niema-

1 rjalnej, dnchowej i boskiej czstki czowieczestwa. Ta dachowa czstka nasza, na-

zywana dusz^ nie mo> tedy nmiera z materyaln czci naszego jestestwa, t^yli mu-
•i hjrr tak niomiert^Iaa jak iióg, z którym, jo/oli mona tak powiodzioc je>t jodnoro-

Na tej zasadzie niemiertelnoci duszy iudzkioj wyrzeczone w ksigach, z natcbnio-

^ boskiego napisanych, e Bóg stworzy czowieka na obraz i podobiestwo siebie sa-

ntge'; na tej zasadz ludzie, pozbawieni takiego natchnienia, kusili si badowa nkiad

Huuarago wsMcbbóstwa, czyli panteizmn; na tqj zasadzie opiera si boskie do rodu

loiitiflgo posannictwo Jesusa CliTystasa; na t] zasadzie spoczywa tre tego poslsnni-

<^ mitodó Boga i bliniogo, tadzie stwierdzona niem rkojmia przyszego lepszego y-
i wiata.* Dalej mówi o ^ziarnie zbawienia, przez BogBpCzowieka pneyniesionem

z nieba na ziemi.** Prawda, Krzyanowski przj' tera wszystkiem karci surowo jezuitów,

ile aa to tylko, e byli „wyrodnymi synami Lojoli", o którym mówi z uwielbieniem.

Nie t?dzr', aby zdania powysze wiadczyy o umyle ^wolnomyslnjni", a w ka-

idjTu razie rsprzeciwiaj si najelementamiejszym 'zanadom filozofii pozytywnej, wic te
iii autora do tego kierunku my^Ii zaliczy uio podobna, Krzyanowskiemu w dziejach po-

^: tywizmn u nas naley si zasuga, e pierwszy wsponmisl o filozofii Comtea; ale

V obec powyszych danych obstaj przy zdanin, te pierwszym zwolennikiem c^li

.neaiiein'^ filozofii poajytywnj n nas byl nie on, lecz Dom. Skuo, który praej si za-

yefade nank Oomte'a i urobi w jego ducha pogld swój zarówno na filozofi w ogóle,

Wk i w szczególnoci na rozwój umy^ Indzkiego.

Waciwy ruch pozytywistyczny na polu filozofii rozpocagma si u nas dopiero

«r r. 1868 rozpraw o StkoU posytywn^ Fb. KaupiSKUcao, której tre podalimy ró-

8tnf«^ Witfv do ll«nli« I^
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wnie jui wyej (str. JO;. Zasmaczyuiy tu tylko, jako objaw cbankteiysfycsoy, e t»

pierwsza gmntowniojsza pnea o filozofii Gointe'a pojawia sit nie w onganie «iii}od^'*

prasy, lecz w ^starej* Biblioteco Wanzawskiej i e jej autorem nie byl mody, poczy-

najcy pisaiz, lecz tómat^z Ilistoryi filozofii Schweglera, który w swym dodatku do

tego przokadu dal dowody, e przetrawi samodzielnie najznakomitsze dziea ol>cej

i swojskiej literatury filozoficznej i niemi dla modzieczej fantazji nie pogardza. Po-

siafh tfdy odpowiednie wyksztacenie filozoficzno, aby pomimo zasadniczej obrom

pozytywizmu (Jomtea, zaj i&ara^em wzgldom iiiego pewne jasno okre^iu;

stanowisko.

To .samo powiedzie*- naley o tych pisarzach, któi^ zabrali gos w sprawie po-

zytywizmu jeszcze pized wystpieninn Ochoiowicza. Naleeli do nici: Ka. Kaaanmi,

który w rozprawie: I^zytywizm^ jego metoda i naetpewa^ BibL Wam. 1869, T. 0.

434 i nast, zdawa spraw z prac Littr*go, Garo i iimycli o pozytywizmie i uzupeni

sw wytrawny krytyk W3poranianr\ prac Krupiskiego, tffOnic metafizyki i psycholo^i

i w^icazujc utajony zwizek pozytywizmu z materyalizmem: nastpnie Al. Tyszyski

który w swYrli Zasadach h-ytyki (zob. wyej str. mówi w przegldzie nowszej

filozofii i n puzy t\ wi/mif < uiiitc a IT. II. 161 i nast.), dowodzc. /( ]< <t on „wskrzeszeniem

i dal>zyHi cigiem ii*>/Jowt;rnego materyalizrau**, tylko ^7. odcieniem nowym/ Wyst-

puje te przeciw „wytr!\<-uniu ze sfory pozylywnoci nauk duchowych" i nie rokuje j»-

zyty\^'izmowi dla tej negacjri ^ani powszechnego, ani dugiego paDowania.* Przed Tu-

szyskim wspomniaem i ja o Comte'de w WykMtk logiki (str. 110 i nast) i oa^ymai

nauk jego ze stanowiska teoryi poznania ^dogmatyzmem, opierajcym ca filoMfi na

naukach spocyalnych, któro jednak pierwiastkowydi zasad i poj poznania nie n»-

bierj-"

Z prawdziwii^ „modzieczym*' romantyzmem, lekcewacym wymagania cisej

myli. 1 utai<'yni -wyni uud(»m wi^cej. ni nauce dziejów, wzi si Jul. OcHORowii7

do krz<'\\ iciii i jjozyty wi/jiiu u nas. .Scbarakrcryzowalimy ju wyej (str. "li i nast '

jogo odnone prare. Obc» ule za, zapoznawszy si blirj z nauk Oomte a, pr/.eKouyw^a-

my >ii^ e kade inne miano byo by .sto.sownicjszem dla „lilozofii" Ocborowicza, anieli

pozytyv?izm. Kto dowodzi, e filozofia nie je^t tylko .koron nauk.*" ale zamzem iA

^podstaw,** e »nie moie by wycznie dalszym cigiem nauk specyalnyc^," lecz .us

sw samodzieln dziedzin, w której pizedsibierze prace eaUtUm od wszystkich nmycb

odrfme;** kto domaga si „rozumowej krytyld** i .analizy poj ogólnych^ i wkbi

w niej .,pi«*rw(<zc najniezb<.'dniejsze zadanie filozofii" i t. d. i Wsp. str. tco, gdy**.*

mia jasne pojcie o liistoryi filozofii, a s/ -z- -ólniej o filozofii Kanta, przyczy! by m>;

w za<;iiizi»' <\o jngo krytycyzmu, n w k;i/dyiii razio wystpi by stanowczo przeciwko

dof/iii:ir\ ziiiiiw i

(
'i)n!f»''a. ijfajff •'inu lifZ\v'/L'l'.'ilnif'. wit-c licz wszelkiej krytyki naukou

sjtccyahiym, jako jtniyuj>ni podsUiwoni wiedzy -po/ytywncj.'' .Ic/Hi za Ochorowi<7,

pomimo to, zacign! .si pod sztandar „tilezofii pozytywnej" i dla u.-.prawiedliwienla tego

kroku rozszerzy dowolnie, w sposób nieokrelony, miano pozyt^-wizmu, nie wynikli

bynajmniej z istotnej treci jego pogld*'>w, lecz z braku gbszego wyksztatcenia

filozoficznego i z powodu koleeskiej cznoci z gronem .modych,* którzy potrze-

bowali hasa ogólniejszego w swej opozycyi przeciwko panujcym w spoecMistwie

zasadom.

.Stwierdza to sumienny wiadek owych pierwszych zawizków pozytywizmu u na-.

l\ CiiMiKi.owsKi, który wt; wspomnianij (str. 2'^'^') praty Tuwi na str. 65: ^Trzr-ba ^lie-

d/ioc ? jak zwolennicy n'\-^zcj rotimiifvczno<'i, w pi('!\v>/ych ju latach jej rozwoju

uwaali jfj nazw za caku ai nie^v la.-triw dla naszej poezyi; tak te i zwolcnTii ^y p«-

zytywizmu niejednokrotni*; ujówili sobie, e wyraz ten nie przedstawia waciwy eh ce- i;

kicmnku myli, w jakim postpowalL Ula czegó wyraz ten jednak przyjli? Po pr«-
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&ta <l& tego, e nie mali lepszego, odpowiednicjszogo; a o pozytywizmem nanowo
nczto si zsymowa we Francji i Aiiyiu, .sdzili, e naley przyj na siebie nazw
pozytywistów, j«ko mmi de guerreJ^

Pf^yznja to po caoei sam Oohorowicz ja w r. 1875, gdy w artykale: Pozyty

-

mm i mgalywitm (Niwi, T. YII, 81) m6wi o po^rtywizmie u naa, e ^ywio tan,

bdi co bd opozycyjny, nie mid jednak idnego jasno sformnlowanego goda, a-
inj wyranie okrelonej barwy.*

Ale nie chodzi nam tu o nazw, lecz o rzecz, bo jeeli rzecz jost now i dobr,
jak np. ^na^ romantyczno," to przecif jf^j nip potopimy dla niewaciwej nazwy.

A w tem wanie jest sck e pod tym w7.t,'l'Ml<'m „n;isz<'^'(j pozytywizmu** zgofi pm'»wna<*

nie mona ?. nnsz pooz} a i luantyozn. Na polu pr/.ynajmniej lilozofii, nas2 pozytywizm

mao, bardzo mao zrobii, a to gówuie dla tego, e si(; nawet nie ^Hpoina fiuntowoiej

I prttwdxiwi/m pozytywizmem i nio wytworzy sobie samodzielnego pogldu krytycznego

na jego zasady. wiadcay o tom znowu Chmielowski zarówno jni w r. 1873 w artyka-

le: Fu^fiywum i pae^uM (Niwa, T. III, 97 i nast), jak i w powoanej dopiero co

steflnjjoej ptacy, gdsie sa str. 64 n»w^*a sdania, wypowiedsiane w powyszym arty-

kule, w tych sowach: ,Byo wiole przeczucia, wiele loglistycb obrazów, gonio si za

wiela majakami, sdzc, e si chwyta za kraj szaty, okrywajcej prawd(^ Wród ta-

kiego poopnia zaczto coraz czciej w.spomina/* o pozytywizmie. \;itui:ilnio. ifr^into-

^"^^j i*'^^ znajomoci nie byo natenczas nnikogo. Znala/o kilku, moe k.ilkunji«tii,

<io powodowani sunnenno.4ci. zajrzeli do r'»da, zk;\d mdroi pym.la, odczytali .'^obic j(!-

aeli nie samego Comte a, to Littr go i naljrali mniej wicej dokadnego pojcia o meto-

daa i caoci nauki pozyty^^^nej ; ale znaczna wikszo, zarówno zwolenników, jak i prze-

ówników, zadawalaa si naprdce gdzie pocbwytanem frazesami, modelujc je we-

dhig npodobania i wedug potizeby. Ztd powstay bardzo dziwaczne pojcia o tera, co

jest pozyt^-wizm. Pomijjc te nieporozomienta i miesznod, zauway potrzeba, e
ióalych zwolenników pozytywizmu Comte*a byo u nas bardzo, a bardzo nie wielu; je-

dPTi zamienny socyolog, Bolesaw limanowski, i jeden lichy kompilator, nierozumiejcy

1^0, co tómaczy, A. A. Eger."*

Byo to w samej rzeczy za mao na tyle haasu! Ale choby.my do rozpraw

Lmakowskiego i EoERA, Wspomnianych ju wyej (str. 288 i 34), dodali lu jeszcze

wzmiank o .szeregu prac z zakresu psychologii empirycznej samego Ochouowicza, oraz

o rozprawie gównego polemisty z obozu .modych* A. witochowskicoo : O powsta-

lAMw praw JNOndnye^ 1877, i pizez to wyczerpali cay dobytek samodztelniejszych prac,

dolnnaiiycb aa polo fihto^ przez przedstawicieli .naszego pozytywizmu;*^ i wtedy przy

nawrem uznaniu dla energii i zdolnoci tych pisarzów, na podstawie najbardziej pizedmioto-

wego S^dOt dalekiego od wszelkich uraz osobistych, nie moemy dopatr/e<- si w tych

utworach kompetencyi „naukowej" do lekcewaenia ju nio tylko powaniejszych dno-
ci filo/Toticznych II nas. ale w ogóle przeszoci filozofii, o ilf nic miaa cbarnktfru , po-

zytyw ne^Lro," a wiru- do lekcewaenia 7aró%mo Kanta, jak i wszystkich wielkich mylicieli,

iitóiych dziea :jtanowi Btblioek filozoficzn w iata.

Wobec takiego stanu rzeczy, nioemy chyba bez obawy zarzutu stronnoci zasto-

sowa do naszych .pozytywistów* i ich «fllozofii* to, co sam witochowski, z waciw
Mrie ijwoci styln, susznie bardzo, cho w innym zwizku, zauway, gdy w Iftkcyi

O SpUMrmme 1880, str. 80 mówi: .Za Icadym obozem naukowym postpije groma-

da umysowych ciurów i awanturników, którzy nie uzbrojeni do walki, nie nalec do

"^zereg^jw, solidaryzuj si z ich chorgwi, komystaj z ich opieki i poyczon broni

flEinie bij — zajce."

Bezstronny historyk naszej filozofii w kadym razie zmuszonym bdzie wyzna'*, e
oajgrontownijsze prace o pozytywizmie pisali u nas nie „pozytywici," lecz wanie
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pr/eciwnt. y tnim nnjracyjnog^o kierunku myli. Pizekonjrwa o tem dala^ pnegJd iten>

taiy naszej, doty zcej filozotii pozytywniej.

W tym iamym roku. m Ws(t;p ( )r!ioro\vit"/.a, wysza na ^wiat bez porówEaiua

baitiziej naukowa praca T. Ziemby p. t. Pozytyioizm i jego wyznaiocy w dzukjtZQ

Francyi 1872. Po krótkiu wstpie, autor podaje yciorys Conitea, z najlepszych MM
czerpany, streszeiA umiejtnie jogo nauk i sastanawia si nad jej genez historyi^.

uwzgldniajc pizy tem zarówno walsazówld Ck>mte*a, jak i dzi^a fllofofdw, na kUfjA

si powo}uj(>. Nastpnie wjkada i rozbiera zasady nligfii pozytY-n nej, a przechodaie ^
1 jttr«^*go, daje dokadno pojcie o jego pogldach, uspra\viedlivdono wyjtkami t j^fu

dzie. Dalej inwi zarwno o ,pozytywistach w duchu Littr*''^^)." Jak i o ..wiemytl

uczniach Comte'a,'* W zakoczeniu dodaje autor «zcrc^ nwiig krytyr/iiy. h. oraz MMi«>-

«j I :itia. dziel o pozytywizmie. W caoci, rzecz pod wzgi«;Ueiii infonuacyjnym dotd bardzo

poytei zna.

W tyme 1872 roku mial Kl. Podwysocki wykad publiczny: O idealizmie i

zytywizmu\ w któr^nu gównie na podstawie wspóczesnych prac wspomnianego (str.SdSi

E. Caro podda krytyce pocytywism ittre^go, Renana, Taine^a i innych.

Wród nass^ch nowszych filozofów pr^iody, jak; A. ChaupcztAski (Fomif»h/

do Ufiedzy dziejów yda wiata IHiiO), H. Lbtittodz (Filozofia jn-zt/rody 18G9, 4-tc wyd.

1874), W. SzTSZO (FrtegUfd dtit^ów przyrody. Studya filozoficzne, 2 tomy 1872^

.T. ( *HWiEKOWSKi (Sia i maerya, czyli Htopnimcy rozwój poj^ o tych przedmiotach

2 tomy 18771, do których zaliczy naley wspomnianych ju wyej (str. 147 i
2'2*<'

W. SzoiiAL.sKJK(:o I \j. Natak^ona : jeden tylko Szyszlo wypowiada swój pogiid tta p-

zytywizui. Pierwsi dwaj zadawalali si szerejfiem mtnych poj^ o przyrodzie, l«c2

wszelkiego w ogóle rozbioru kwestyi o metodzie bada tilo/.oiLznych na fccm polu ;
dwaj

ostatni za posikowali sin bezporednio metodii, 'nabyty w swych badaniach przyrodni-

czych, wic równie nie mieli powodu zastanawia si bliej nad stosnnkiem filozofii dft

nauk specyalnych. Ghwiekowski natomiast, chocia chce by po^y^wist (twierdzi pny-

njmniej T. 1, str. II, e traktuje swój przedmiot «z punktu wiedzy pozytywnej* i rot

poczyna "d \ f^pu, w którjTn przedstawia „rozwój poj o istocie siy i materyi w zna-

czeniu teologi< zneui, filozoticzneni i naukowem,**— ), wpada jednak wnet w ti-jnsrialny ma-

terializm, dowodzc (T. U, 5 i na^t.). e „materya uruchomiona jest treci i si
wszechrzeczy." Zro.^^zt o samym (

'i)int<''( it' nic w«;pomlna wr-alc.

SzYSZO je?t beii porównaniii hanizicj krytycznym i ostronym w swym .prze-

gldzie dziejów przyrody." Co za^ do «pozytywizjiu,~ utoaaiuia go jednak, bez wszel-

kiej zasady, z empiryzmem, istniejcym od czasów Bakona. Jeeli np. powiada (T. I,

e .pozytywizm* uznaje tylko „fakta oczywiste, stwerdaone pnes obserwacy lub do-

wiadczenie i wytrzymujce kiytyk,*" to zapomina^ e te czynniki metody «inpirffem<i

nie stanowi bynigmniej monopolu «nowej szkoy po^tywistów, Irtórj zaoycielem je^t

A. ('omte,** lecz uznane s oddawna i przez inne szkoy filozoficzne, nie wyczajc Kan-

ta, który pierwszy wykaza s' i<le rónic«.' pomicdzy empirycznemi i racyonalnemi f^zyni^i-

kami poznania (zol). ^ i,,). Nadto Szydzio, pomimo, e chce by „pozytywista" i

n)ianem tem okrela znakomitych ])r/ynHliiiki'«w wspólcz("5nyfh, np. Kl. i^jrnarda il I.

IH) i n»«»t.X (>dst^;pui jednak wraz z temi przyrodnikami od po^l;^dów, charakteryzu-

jcych pozytywizm, juko -zkoc filozoficzn; np. gdy mówi f". 1, 27t»); ,Do czowieka

naley pojt^cie wzniosego pos^umictwa, jakie mu przez Stwórc naznacnonen iostalo>

a które ley w pokierowania powszechn walk, eby równowaga midzy Istotami pny>

rody nie bya zachwian.* Jestto zdanie pikne i prawdziwe, które w npenosci podti»>

lamy, ale nie ma ono nic wspólnego x ^pozytywizmem." Albo gdy pnorznje {'V. II ^
i nast), e „czowiek zoony jo.st jakby z dwóch oddzielnych l^tot: niateryalnej i do-

chowej,*" i e jego ,ga organiczne,** róni si od jego .ja duchowego** i t. p.
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Ze stasowjskB, powyej jus aamacwiiego, mbmli u nas x kolei ponownie glos
w .sprawie pozjtywizma : Tyszyski, Dat-winizm i pozytywizm w Ireiei pism naazjfehy

BibJ. Wars2. 1873, T. 1, 24 i nast i Dowiadczenie jako hyteryum prawdy, tamo
1876. T. I, 3.S5 i nast. Dalej Kaszewski, W JcweMyi pozytywizmu, iiibl. Warsz. 1876,

T. 1. i nasT. Jest to rzf'« / majr.i na celu jasno sfonnuowa pojcie pozytywizmu
wobtt poinip>zania. wywoain -o v.n rcoi jiolu przea „pozytywizm warszawski." nazw*;

bardzo tralii, kt<ir, jak >i zJajo. wpiowailzi Kafjzewski. Narozeie H. .Stkl ye, Ftlo-

:('/ia pozytywna i jej 8ti>iiuw:k do psychologu anyuLskuj, HM. War^z. 1874, T. IV, 458

i aast, oraz ocena Zasad pozytywizmu Egera, Ateueum 1876, T. I, 240 i nast Tu
pnjpomnie OAley wspomnian jni (str. 81) ocen Ws^^ Ocboiowcsa przez H. Goo-
Biaoi.

Wielce roitropn, dnchn eile pisedmiotowjrn napisan prac ogosi P. Chhib*

OWBEi p. t. Metafizyka i pozytywitm iv Anglii, w Kiwie 1875, T. VIII, 689 i naai.,

^ i nast. .Tost to sprawozdanie z po£j]d«Vw .1. Tykoala na stosunek wiodzy przyro-

dnii-zej do wyszych moralnych i)ntr/<'h 'lowioka, oraz cena tyrh pon-ldw. Chmie-
lowski przycza .si w ziusadzie do zapatrywa znakomitego przyrodnika, kt(>ry odrónia

idile itaukotoy pogld na wiat, opartv na badaniu indiikoyjnom. od pogldu (Diropn-

morficzTMfo, wypywajcego z pudmiutuwyrh czynników bytu ludzkiego. „W naurc autru-

pomoifizm jest zawad dla postpu; w sztuce, moralnoci i nditrii je^t on dwigni wie-

lo arcypiknydi i aicjadachetajeb objawów (str. 826).* Znaj<y history illozofii wie
dobne, ie pogld ten jeat echem pizeoiwstawienia zaaad teoretycznego i praktycznego

mmmi pnes i&mta, oraz wyrazem ,f8tanowi8ka ideau*^ Langego, wygoszonego jui

r. 1866 (zob. § 9, i). W tym te dnchn Chmielowski mwi od siebie w kocu roz-

prawy (str. 828 i na.st.): „Postpowej zapdzali si bez wtpienia zadaleko, odmawijc
r^^elkiego uprawnienia nietylko przesdom, alo i uczuciom oc^ólnie ludzkim, kt/rc w
liL'ii np. znajduj swój wyraz." „Co ma grunt w wewntrznej naturze czowieka, tak

•iiiiM zagin nie moe, jak i to, co prawa przyiidy zewntrznej okrelaj." Dziki ta-

kuu za.'»adom, opartym na sumiennym itzbiorze najwy<zy< b zagadnie, nie tylko wiedzy

teorotycznej, ale i etyki yciowej, ( hmielowski i szczupa garstka podobnie usposobio-

Bjrcb rówiedników, wyzwolili si zawczasu z wizów negac>i dla negacji i samodzieln,

prawdziwie „po^r^ywn* prac jeli nie na poln filozofii, to na polu dziejów liteiatuiy

swi^^kiej, innycli nauk i twórczoci poetyckiej pcdoyli znakomite zasugi ijjednali sobie

wdidczne uznanie spdeczeatwa.

Dokadny pogld na drug epoit dziaalnoci Comte^a, gdy odegra rol „zaoy-
•iclii nowej religii**, poda S. Smolikowski w swej pracy: Bcligia pozytywna 1875. Za
fiunkt \v3 )ria sny autorowi druErie wyd. Kairchhmu Comte'a (Coffrhihmr jiosifitnfif^' ou

Mumaitr rj-piisition dc la rdiyion uniuersdle 1874}. Na t<3j zasadzie strwzt^a fimoli-

kowski obrzdy, sakramenta, dogmaty i resruy yciowe religii ('omte'a, l»ada skrztnie

joj tiiatoryczn i psychologiczn genez i poddaje nareszcie wszechstronnej krj'tyce ten

diiwaczny objaw .pozytywnego mistycyzmu.* Jako szezeg^ wielce ddcawy zaznaczamy

ta, e w«dng Smolikowskiego (str. 12) ju Stanisaw Staszic myla o podobnem, jak

Comte, nznaoin 'cnót zasuonych mów. wiadczy o tem wypowiedziany pnez niego

w dzieku: Uwa^ nad yriern Jana Zamoj/«iA-t>^o 1786, projekt zaoenia cmentorco

011%, jako miejsca do pochowani;! ^wielkich obywatelL*

' >K<zemiejsz ocen ilozoli< /ne«ro znaczf^nin pozytywizmu napotykamy te w«

wspommanem (str. 34) dziele M. Moaawsiuego; Filotofia i >g zadania (str. 167

i nast.).

O prai;y T. Rylskiego: Ideay woher pozytywizmu, mówilimy ju wyej (str. 197).

Podobnie powoalimy si ju (str. 31) na T. jESKE-CnoiSKiEao, jako na krytyka spe^

cyabie .pozytywizmu warsmwekiga*
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Zarówno s powodu tej pmojf Jak i wskntek tnewego poglda na nass poijtT^

wismi, wygoszonego na kilka lat pnedtem pisec P. Ghmiiowskiieoo (zob. wyej str. 290

i nast.), pnycieh u nas dawniejszy wrzask pozytywistyczny i ustpi przed dojrzalsz

orovLf\ znaP7,enia tak filozofii w oir»'jlo, jak i wspóezfsnycli uiowtt nad krytycznoTO rm-

wizanioni jej zada. Wród powaninjszycli pracowników iDlodszoj j,'-<'nerafyi na pou

filozotii u nas nio nui ju prawie wcale „pozytywistów;" mamy kantystów. alo uic wiu-

teystów. A jeeli jeszcze od czasu do czasiu w imi rzekomego ^pozytywizmu" odzywaj

si tu i owdzie gosy namitnej niechci przeciwko tomu lub owemu kierunkowi ffiiHHii

w miejsce pnedmiotowego rozbioru jego zaaad: s to objawy anachroncme, poibawione

wnselkiej donioflioci w daejach nassj mjI To te pom^amy je ta milcaeitfoni.

Do kiytycsDOgo pogldu oa poatytywian w ogdl jako aamodsieln^* sAoly flloiih

ficznt?)*, w przeciwstawienia do pozytywizmu warszawskiego, przyrzyriia si u nas nie

mao ksi\ka S. PawLicKiEoc p. t. Studya nad pozytywizmem 1H8<). Jostto najobszer-

niejsza i zarazem najbardziej wyczerptijra pra^^a nad tym przodmioteni w naszej litera-

tnrzo. 7. yriory^ami i pogldom \m ^trace Comtea. Littrgo, Zofii (Jermain, J. St.

IMilla i ich ;ivvolonDik"'\v, autor czy kn tyczny rozbiór ich nauk, oraz ocen^ ich stanowi-

r?ka w dziejach filozofii. A (' i ta pra<:a rawlickiegu, obok gruntownej znajomoci rze-

czy, odznacza si wielce zajmujcym wykadem, wic stan moe obok njlepszych prac

obcych nad tym pnedmiotem.

Do piao o pos^tywtenie z ostatniej doby nale u nae:

H. StrutK) Tieiytywigm i zadama krytjfctne fiotafit^ Bibl. Warsz. 1891, T. L

O—41,—rzecz, kt6ra wyprzedzia krytyk pozytywizmu, zawart w niniejszej ksice.

W. DziEDUSZYCKi, Co to jeM inyzytywizmy w Listach C:i/teluika 18t>3. str. :J28-

B75, Antnr 'Streszcza w sposób o^-ólnif^ przy^topny. ale wierny i dokadny zasady teorr-

tyiziic i -,(11 v(»logi(izne Comto'a; nastpnie mówi o „bardziej spekulacyjnoj formie.** jak
nada pozytywizmowi l. Spencer sw zasadjj cwoluoyi i wreszcie poddaje cay tm kie-

ruiuk myli krytycznemu rozbiorowi. Gówn podstaw tej krytyki jest zdanie, e po-

gld pozytywjsmn na stopniowy rozwój umyshi Inddriego od atuin batbarzyskicgo do

stanu obecnej cywilizacyi pnedstawia wprawdzie ^konsekwentny system histoTyczny.

tylko niestety urojony, wyrozumowany, wymarzony, a wcale nie oparty na podstawie

fUctów (str. 301).'* ^Nidawniejsze bowiem spoeczestwa, które znamy, byy to Bpot»>

czestwa ju cywilizowane, które wyznaway wszdzie podobne do siebie rdigie, stwie^

dzajcf; istnienie jedynen-o duchowego Boga, pana i pierwszej przyczyny wszechistniena

(str. 865)." Otó, pozytywici, wedug autora, nie opieraj si na faktycznych dziej b

ludzkoci, lecz na ziróry powzitej teoryi o ewolucyi spoecznej, wic ^wymylili jakie*

nie-koczenie dugiu dzieje ludzkoci, poprzedzaj c(! history, uoyli sobie poprostu za

pomoc wyol)rani i rozumowania now i bardzo niepo«'ieszaj«' mitologi, n»n od

dawnych t(;m gównie, ie jest nudn." W koeu rozpraw}^ wykazige Dziedoszycki, ie

pozytywici tak, jak si obeszli z bistoiy, tak si r6wne& obeszli z psychologi. Cslo.
pomimo tonu popularny, zasngiyo na blisz nwag zarówno z powodu ftktów histo-

rycznych, na ktf>re autor <^i*,> powoige, jak i z powodu zasad filozoficznych, które z kry<>

tyki jego przenikaj, a których wykad znajdujemy we wspomnianych jn niiednoknh

tnio T^ozfrsmniach tegro autoKi (z.ob. wyej <tr. :^7V

Zamykani' r -n przegld krytyczny pozji;ywizmn bardzo tmtTi n^T. a£^^ W. M.
RozOwsKiKoo. Kt<ny w ocenie jednej z najnowszych prac filozoficznycti powiedzia w tym

wzgldzie (Ateneum 1894. T. 11, 587): „Umys ludzki nie moe si oboj& h& odpowiod

na te pytania, z których skada si metafizyka, a kolosalny wpyw tych odpowiedzi

i ogólnego pogldu na wiat na dziedziui,^ czynu, na przekonania il^dowe cyni nie obo>

jtnym ich wybór. Odrzucajc za rozwizania^ które w dgrn tysiailoci wypracoway

njlepsze umysy ludzkie i zawieszajc <3amem suknem owe palce znaki zapytania, jtk
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§ 10fi, NAUKOWO TlOZOTn. 295

to chcia nr2\iii Comte, wywoamy jedno % dwóch: albo dogmatjzacj hipotez i formatek

^nsyrodniezjch z podnio-sieniem idi do godnoci metafizyki, oo widdmy w pozytywizmie

«nnVI-kiiu. francir-kim i na^zyrn w o-tatnifin jinkoloniu. albo pr/vj%.'(:it' pierwszefjo lep-

'Z''^o ZHltotorm, do którego sklonno.i /aw-zc znaidtijc sit7 w £r»;b«izyeh zaktkach najpo-

srrywniejszycb umysów; a za wszelk zason czowiek cK^tnie tjzuka t^ego tajom-

niczego."

Zob. te, 00 powiedziano wyej w przypiku do § 5,3 w obronie mcUifizykL

2. Naukowo filozofii.

A. Comte i w ogólo pozytywici dochodz do swej tcoryi o bez-

wzgldnej zaletooci filozofii od naul^ R]>ecyalnycli wskutek braku jas-

nego pogldu na krjrtyczne zadania filozofii, a wic wskutek dogmar
tyzmu, któiy wobec postpów, dokonanych na tern polu przez Kanta,

nie jest niozem innem, jeno bardzo surowym anachronizmem (§ 10,i).

Uczuli to dobrze przedstawiciele tak zwanej „naukowej^ filozofii w oj-

czynie Kanta, jak B. AyENAJuns i inni, oraz zwolennicy tak zwane-

go apnosti/ci/zmu w Anglii, z Th. H. Hukey'em i H. Spenceukm na

czele. Pra^iK^li tetly udowodni na zasadach bardziej naukowych, e
dotj* lic/.asowa filozofia hyla ^nienaukow." i przj^swoi sobie moe
cliarakl-er „naukowy"^ tylko w takiiii ]'azi('. jeeli bez zastrzee wy-

rzeltaie si nietafizylri i opiera si bdzie na wynikach nauk «pecyal-

nych. To nm zmusza zastanowi si bliej nad zasadami nauki w ogóle

i ich stositnkiem do filozofii

.

XauJc nazywamy krytyczne badanie danego przedmiotu, w celu

nzasa(buema ogólnego na pogldu. Oba te czynniki stanowi nie-

sbdne warunki wszelkiego naukowego poznania rzeczy, wszelkiej nai«-

hmteeci. Najniewtpliwsze nawet prawdy nie stanowi przedmiotu

nauki i nie s prawdami naukowemij jeeli nie s ki*ytycznie zbadane

i jeielL zamiast dorywczego ich uznania, nie doprowadzaj do ogól-

niejszego pogldu na dany przedmiot.

Czynnik kryt^-czny nauki ezy sit^ bezporednio z czynnoci
rozbiorowa, analityczna imiysju i od))0\viada ])roeesowi i-(')ni( z kowania

zjawisk w wiecie przedmiotowym. Skui)ienie za wyiiilvt'»w rozbioru

w ogólnym pogldzie na przed- not jest czyinios( syntetyt zna i od-

powiada procesowi cakowania zjawisk przyrody i W3'twarzania z nich

coraz peniejszych i bardziej skomplikowanych ustrojów (zob. sir. 121

i nast.) Przez analiz, rozbiór, wnikamy coraz gbiej w czci ska-
dowe i w ostateczne pierwiastki badanego przedmiotu; przy pomocy
za syntezy odtwarzamy znowu w myli cao przedmiotu, rozoo-
nego na pierwiastki i usiujemy poj, w jaki sposób i na podstawie

jakich praw ogólnych powstaa ta cao z owych pierwiastków.
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296 § 10,9. HAUKOWOM nLOSom.

Powysze ozynniki nauki w ogóle rozwijaj si w kadej nauce

aascsegóowej w sposób odxDieimy, stosownie do róinej treid mdft-

dego przedmiota. Analiza chemiczna róni si^ od analizy psjehologice*

nej lub matematycznej, ilociowa od jakociowej i t. d. Podobnie
i syntetyczne odtworzenie przedmiotu jest rónem w rónych nau-

kach. W jednych mona je przedstawi eksperymentalnie lab pogl-

dowo, przez naoczne wykazanie, w jaki sposób wytwarzaj si dane

zwizki i ustroje ze swych pierwiastków; w innych zno\vii naukach

.synt«*za dokonywa si jedynie w myli przy pomocy poj Uib piuA,

odtwarzajcych realne czynniki 02rólnc badanego przedmiotu poznania

(zob. str. 12B i nast. 176, i nast.\

Materyaiem, nad którym nauka dokonywa swe badania i z któ-

rego wyprowadza swe wnioski ogóbie, s dane dowiadczenia

zewntrznego i wewntrznego, szczegóowe fakta, objawy, asja-

wiska. Pierwszem zadaniem nauki jest tedy krytyczne skonsta-

towanie danych dowiadczenia odnonie do badan^o przedmiota:

a a tego wynika dalsze zadanie logicznej oceny tydi danych i okre-

lenie czynników ogólnych, \^yjaluaj( ych cat mnogo szczegóo-

wych zjawisk i doprowadzajcych do ogólnt go pogldu na badany

przedmiot (str. 84).

rodkami formalneiai nauki, w celu niriliwie wszechstronnego

rozwoju powyszych istotnych jej czyniukuw s: ms/>da i si/sUmat.

Wiszclkic badanie krytyczne objawów wiata, w prawidowym i sanio-

wiednym swym ]»nsr'|)ie, staje si badaniem metodycznem, t. j. posi-

kuje si ])ewnemi poprzednio obmylanemi sposobami, czyli metodami

badania. Syntetyczna za dno do objcia caoci danego przed-

miotu, na podstawie rozbioru jego szczegóowych skadników, przyjmuje

charakter mfstematyemoci w przedstawienia wyników badania i ogól-

nego^na przedmiot pogldu. Jeeli tedy ze stanowiska treci, istoty

nanki, powiedzielimy wyej, e jest ona badaniem kiytycznem danego

przedmiota, w cela uzasadnienia ogólnego na pogldu, to obecnie

uzapelnió moemy to okrelenie ze stanowiska /orma&ur^o, mówic:
nat^a jest mctodycznem badaniem danego przedmiotu i systematycz-

nem przedstawieniem wyników badania. (Co do rónicy midzy for-

m i treci zob. wyej str. 58 i 101 i nast.).

Szczog«')owe rozwinit^cie zasad nanki i jej ro(.lk'>\v pomocniczych

ley za obrbem naszych obecnych zada. DotkuUsmy tu jej naj-

gówniejszych ezyunik<'»\v jod;\Tiie w celu bUszc^^o wyjas^nienia kwestyi

spornej co do naukowoci tilozotii. A pod tym wzgldem okazuje si

przedewszystkiem, e wykazane na swojem miejscu cechy znamienne

filozofii ( § o ) w istocie swojej identyczne z cecliami wszelkiej

w ogóle nauki. Bez krytyki i bez dnoci uogólniajcej nie ma nan-
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ki Jeei sa na podstawie tych cech filozofii, bdcych, jak obecnie

widzimy, zarazem i ceciiaini nauki w ogóle, okrelilimy bliej nizuic
pomidzy filozofi i naukami specyalaemi (§ ^ . of i nosio si to wy-
cznie do rónego zastosowania owych czynnik()w. stanowicych istot

naoki w ogóle. Filozofia s^to.snje zasad krytyki konsekwentnie a
do ostatecznych podstaw wszelkiego w ogóle poznania rzeczy, gdy
nauki specyalne opieraj si^ w tym wzgl^zic na pewnych przjpusz-

cseoiach dogmatycBnTch, oraz posikuj si krytyk jedynie w zakre-

sie swjoh bada szczegóowych (str. 108 i nast.) Podobnie i oo do
dsnoci uogólniajcej wyniki badania^ filozofia ma na oku najwysze
wród dostpnych dla nmysta ludzkiego aogólnienia^ obejmujce^ wedle

moiaoAci, dvdat cay; nauki specyalne, natomiast, ograniczaj si aogól-

wwniami
, dotyozcemi szczegóowego przedmiotu ich badania (str. 110).

W jednym za i w drugim razie, zarówno filozofia, jak i nauki spe-

<7a]ne posikuj m zaznaczonemi czynnikami nauki w ogóle i czyni
zado wymogoiii naukowoci o tyle, o ile juzy za,stOvSOwaniu owych
czynników do swych bada uwzgldniaj z naleyt cisoci odnone
wyniki logiki i metodologii.

Dalej zauway naley, e tilozofia, wsptUuie z pozostaemi nau-

kami, opiera swe badania zarówno na rozbiorowej, jak i na cakujcej
czynnoci umysu, na analizie i syntezie. Jej cechy znamienne s bez-

porednim wyrazem tych czynnoci. O ciscm zastosowaniu tych czyn-

ników metiodologicznych do bada filozoficznych przekonamy si szcze-

góowo przy rozbiorze metody filozofii (zob. § 15, 16 i 17); wic si
tu nad t kwesty nie zatrzymujemy. Natomiastju obecnie, przy roz-

biorze nacikowoóci filozofii, zastanowimy si nieco bliej nad ródem,
z którego filozofia czerpie maUryal szczegóowy do swych ogólnych wy-
wodów, oraznad tern, czy materya ten, bdcy podstawwszelkich roztrz-
sa filozofii, ma charakter naukowi/f W tym wanie wzgldzie dotychcza-

sowa filozofia naraziia si najbardziej na zarzut nienaukowoci ze stro-

ny przedstawicieli nowej „naukowej" filozofii. Jest to tedy kwestya

zasadnicza przy rozbiorze stosimku filozotii do nauki

.

Dc <io og(31nego na wiat pogldu, filozofia nuisi koniecznie

uwzgldni objawy, zjawiska wiata, zawierajce w sobie nieodzowny

materya wszelkiego poznania wiata. Poniewa jednak, w skutek

podziau pnu^ umysowej, o którym mówilimy wyej (§ 6,1 ), filozo-

fia nie ma za przedmiot szczegóowych bada nad owemi zjawiskami,

przeto musi w tym wzgldzie posikowa si wynikami bada nauk

fpecyalnyoh. Filozoficzny pogld xia wiat nie miaby zgoa adne-
go poznawczego znaczenia, a tern bardziej nie posiadaby znaczenia

naukowego, gdyby nie opiera si na badaniu zjawisk szczegóowych,

a zatem na nai^ach specyalnych, zajmujcych si tern badaniem.
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Abfltrakcyjoy rozwój myli, oderwany ód m&teryalu £»ktyoEiiego, nie

poeiada najelementamiejBzych órodków bliszego poznania i zromime-

nia wiata. To te jednostronny raeyonaUzm (od rafio=roziim), u&jcy

bezwzgldnie samorodnej dziatolnoci mylenia, a lekcewacy pi^ tern

dobytki pracy badawczej nad zjawiskami bytu, uznanym byó miui sa

zboczenip, odprowadzajce filozofi od prostej, jasno okrelonej drogi

do pozuauia prawdy. Racyonalizm tego rodzaju ]iorówna mona
z faiitastycznooi^ Ikara, lutety uroi' sobio. e przy jioinocy sztucznych

skrzyde, ulepionych z wosku, zdoa 8Wol o(inio buja po przestworzu.

Tymczasem, cliocia czowiek zdolnym jest, przy uwzg!<jduicniu odpo-

wiednich warunków, wznie si ponad ziemi, to jednak bez gruntu

pod nogami nie moe na duiszy ozas ani yó, ani dziaiaó. Tym
gruntem jest dla dziaalnoci poznawczej mateiya empiryczny, dobyty

na podstawie badania narzucajcych si umysowi faktów i zjawisk

(zob. str. 84). To te dnoci do oparcia swych pogldów ogólnych

na wynikach nauk specyalnych, odrónia si filozofia, jako nauka, od

wszelkich wierze czysto podmiotowych, niezdolnych usprawiedliwi

treci swojej na podstawie falHycznych danych. Z tego stanowiska

uzna naley w zasadzie wymaganie zarówno ..pozytywnej", jak

i .1 ukowej" tilozotii, aby liiozoiia prawdziwa jak najcilej si czya
z naukami spec^yalnemi.

Z drugiej atoli strony, nie ma adncfj^o uprawnienia doprowadza
te8:o wymagania do ostat^^cznoci z zaprzeczeniem samodzielnego cha-

rakteru filozofii, gdy przynosioby to ujm prawidowemu rozwoju

nauki w ogóle, obejmujcej z istoty swojej takie zadania, których naa-

ki 8])ecyalne nie rozwiej i§ i). Do tych zada naley przede-

wszystkicm krytyczny rozbiór ostatecznych podstaw wiedzy ludz-

kiej. W imi tego zadania filozofia nie moe bezwzgldnie ule-

ga powadze nauk speoyalnych, lecz zmuszon jest i do nich za-

stosowa zasad krytyki, podda ich wiadectwo kontroli krytycz-

nej. Ta krytyka filozoficzna nauk specyalnych obejmuje dwa zasad-

nicze mementa:

1) Filozofia roztrzsa krytycznie metody i rodki [)omocnicz^

nauk specyabiych, z punktu widzi^nia og(')lnych zasad teoryi poznama,

i uznaje za niepod legajce wtpLiwo^iici tylko wyniki takich bada spe-

cyalnych, któro w .-sposób naleyty uwzgldniaj uzasadnione wymaga-

nia krytycznej teoryi poznania.

2) Stosownie do potrzeby, filozofia poddaje krytycznej ocenie

zarówno zasadnicze przypuszczenia nauk specyalnych, jak i wyniki ich

bada, a czyni to mianowicie w tych wypadkach, gdy ma powane
powody wtpi o cisoci ogólnych wniosków, wyprowadzonych pisez

nauki specyalne ze swych bada szczegóowych.
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w jedn3rm i drugim wypadku filozofia wkracza w samej rzeczy

jn w zakres nauk spccyalnych, podobnie jak te przez swe wnioski

ogólne bardzo czsto przechodz na pole filozofii. Filozof staje si
w skutek tego specyalist, a specyalista filozofem: na granicy za po-

midzy filozofi i nankaroi specyalncmi wytwarza si^ j^orednia miedza

naukowa, na której myliciele i badacze zajmuj si rozbiorem kwestyj

wspólnych, iialecych do obydwóch dziedzin wiedzy.

Wobec zasadniczej jednoci nauki (§ 6,1 ). nie ma powabnego powoda
powstawa przeciwko takiemu rozbiorowi jednych i tych samych kwestyj

arówno przez filozofów, jak przez przedstawicieli nauk specyalnych.

P^zedwnie, bezwzgldne rozgraniczenie bada naukowych w imi dok-

trynerskich okreile pocigaoby za sob bardzo smutne skutki dla

postpu wiedzy w ogóle. W kocu filozofowie i si)ecyalici nie rozu-

mieliby si wzajemnie; wyrobiliby sobie swój odrbny jzyk po-

jciowy i straciliby nareszcie nawet zdolno wytómaczenia sobie

nawzajem wyników swych bada. Historya zar(')wno filozofii, jak

i nauk specyalnych nastrcza nam w tym wzgldzie niestety nie jeden

smutny przykad. Tak tedy wspólna j)raca filozofów i specyalist(')W

nad rozwizaniem kwcstyj pogranicznych jest konii^cznyni rodkiem

pomocniczym urzeczywistnienia wewntrznej cznoci pomidzy nau-

kami, ich organicznej jednoci. Jedynym atoU i zarazem nieodzow-

nym warunkiem w tym wzgldzie jest to, aby filozof, nie przestajc

by filozofem, przeniós si w zupenoci na stanowisko nauk specyal-

nydi, a specyalista, nie przestajc by tern, czem jest, przej si duchem
filozofii. Zajmujc si rozbiorem krytycznym bada i wyników nauk
specyalnych w celu rozwizania swoich zada, filozof musi si sumien-

nie zaznajomi z odnon3rm materyalem naukowym, oraz z metodami,

któremi specyalici si posikowali przy dobyciu tego materyau
Z dnigiej strony, specyalista. przecliodzcy na pole filozofii, powinien

przyswoi sobie zasady kr^-tycznego myU^nia. wolnego or] przy])iLsz-

czeA dogmatycznych, i zda sobie jasn sj)raw z dotycliczasowych nsi-

iowa filozofii nad rozwizaniem .spnmych kwestyj. Od uwzgldnienia

tych warunków z ilf^y wszelka prawidowa kooperacya filozotVtw i spe-

cyalistów okoo rozwizania najwyszych zagadnie wiedzy ludzkiej.

Spenienie powyszych wymaga jest wprawdzie w wielu razach

zadaniem bardzo trudnem, djoem si uskuteczni jedynie przy na-

tonej pracy^ popartej wyszem uzdolnieniem umysu, ale zadanie to

ue przekracza zakresu ludzkiej monoci. wiadczy o tem historya

nauk, w której napotykamy wielu mów równie znakomitych na po-

lu filozofii, jak i rónych nauk spec \ ahiych. A &kt ten nie odnosi

ri tylko do dawnydi czasów, gdy filozofia obejmowaa jeszcze ca
nauk w ogóle, jak to np. miao miejsce w osobie Abystoteesa, lecz
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i do czasów nowszych, gdy specyalizacya wiedzy coraz bardziej si

rozwina. Filozof Kabtbzyusz byl zarazem znakomitym matematy-

Idem i fizykiem: on jest twórc geometryi analitycznej i pooy wiel-

kie zasugi w naace o wietle (objani np. t^^, w badaniu ci^iani

powietrza i t. p. Prócz tego pracowa i na polu anatomii sibhitz
by prawnikiem .i matematykiem. Jednoczenie z Newtonem, lecz

niezalenie od niego, wynalaz rachnnek róniczkowy. FilozofKm
miewa wykady uniwersyteckie z zakresa matematyki, fizyki, geogra-

iii lizyczncj, iw dziele: HUtorya naturalna i teorya nieba 1755, wyoy
nauk o pocztku cia niebieskich, któri^ nai>ttjpnie rozwin Laplace

w swej Mechanice nieba 1799, a która dotd cieszy si^ uznaniem pod

nazw kanto-laplasowcj tcoryi nieba. Podobnie i w najnow^zy<•h

czasach nie brak uczonych, którzy czyli badania filozoii* zne z ba-

daniami rónych nauk specyalnyoh : matematyki, fizyki, fizyologii, eko-

nomii politycznej, lingwistyki i t. p. Boó tu wspomnie o takich

znanych powszechnie uczonych, jak: Daobisoh, FBOHiBR, otzk, Hem-
HOTZ, K. Bbbnabd, Wuin>T, MHi, Spbnobb, bwbs, Dbbobi?f,

Max Mi^bb, Stbinthal i wielu innych.

Z powyszego okazje si, e filozofia, pomimo swego charaktem

krytycznego i swej dnoci do ogólnego na wiat pogldu, posiada

zupebiie pewny fhndament dla swych docieka. Niezbdny dla roz-

wizania 8wych zada materya, czerpie ona, wspólnie ze wszystkiemi

naukaiiiij z danych wewnt^trzuugo i ztnviitjtrzuego dowiadczenia, a gdy

sama nie bada tych (Uinych bezj)0.sicciuio, to posikuje si wynikam-

bada innych nauk, od])owiednio skontroiuwaneini. Jestto podstawa nie

tylko mniej, kcz przeciwnie bardziej naukowa, ni podstawa wszystkich

innych nauk, majcych charakter dogmatyczny i o]>ierajcych si po-

wi^jkszej czci na wierze w przekazane przez tradycy zasady i w

powagi naukowe ; § 1,1; 6,3 ). Niema tedy najmniejszego powodu odma-

wia dociekaniom filozoficznym, najbardziej krytycznym i najbardziej

ogólnym, charakteru naukowego i stawia je w bezwzgldnej zalenoci

od nauk specyahiych. Jeeli pomimo to owi zwolennicy „naukowej*'

filozofiiw przeciwstawieniu do „nienaukowej *^ pod wpywemkrytycy*umi
Kanta i pozytywiznu Comte^a, neguj „naukowo^, szczególniej meta-

fizyki, skupiajcej w sobie zasadnicze czynniki wszelkiego na wiai

pogldu: to naley w tom widzie jedjmie wynik nieporozumienia od-

nonii' do istoty filozofii i brak cisoci w zastosowaniu terminów nau-

kowych . Oto dowody tego zdania

:

1) Kro przyznaje, e filozofia moe mie i ma w zajadzie cha-

rakter „naukowy*', t(>n przy cisjym rozwoju myli nie ma prawa

przedwstawiaó jej filozofii „nienaukowej", lecz moe mówi jf-dynio

O objawach myli, nie bodcych wcale filozofi, pozbawionych niezb^*
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§ 10^ NATTKOWO TILOZOFIL 301

dnych znamion filozofii. Nikomu na myl nie przychodzi mówir o lu-

kowej" i y^enaokowej'' matematyce, fizyce, clKinii i t. p., poniewa
.,meiiaakowa" matematyka, fizyka, elioiuKi, nic jest wcale matfiuaty-
k%, fizj^k, chemi, I w zakresie tych nank istniay w przeszoci
i wystpuj czsto a po chwil obecn dnoci i pogldy, którym
odmówi naley charakttra naukowego. Czy np. spirytyzm nie jest
objawem zboczenia od cisej drogi nauki, pomimo, e si czsto przy-
'^dziewa w szat fizyki lub iizyologii dowiadczalnej ? Dla takich zbo-
jze atoli nie odróniamy „naokowej"' fizyki lub fizjologii od „nie-
naukowej'*, lecz mówimy poprostu o fizyce lub fizyoogii i o tern, czem
fizyka i fizyologia wcale nie jest. Toi samo powiedzie naley o filo-

zofii Ona albo jest nauk, albo ni nie jest. W pierwszym razie

wszystko, co Rprzedwia % nauce, sprzeciwia si zarazem i filozofii

i filozofi wcale nazwanem byó nie moie. Z tego stanowiska samo
pojcie „nienaukowej filozofii," jest sprzecznoci w sobie (contradictio

in adjecto) i me moe zatem uchodzi za termin, dajcy si spoytko-
wa w logicznem rozumowaniu. W flnigim za razie, gdy filozofia

nauk nie jest. nie mona do niej wc<ile zastosowa pojcia o nauce.
Kto za pomimo to mówi o „naukowej-' i ,,nienankowej'' filozofii, ten

tHienizi, e tilozoia jest nauk i zarazem, e ni nie jest. A chocia
ii^uH iniicy tego rozrónienia stosuj miano ,^ukowej'* filozofii do
swoich pogldów, a pogldy innych myUcieli nazywaj „nienaukowe-
ni". to jednak takie dwuznaczne uiywanie terniinn „filozofia" pociga
2& sob rónorodne nieporozumienia, dajce si bez trudu usun przy
jasnem i dsem ubywaniu wyrazów.

W zupen za sprzeczno wpada ka^y, kto „naukowo" usiu-
je dowie „nienaukowod" filozofii. A bywaj i tacy zwolennicy
„naokowod". Dowód taki moie suy za najlepszy przykad sofiz-

matu. nazwanego w logice tgarzem. Epimenides, kreteczyk, twierdzi,

ie wszyscy kretyczyoy s gnrzami, a e sam jest kreteczykiein,
wic wiadectwo jego, jako gaiza. nie zasuguje na wiar. Takim je>?t

,.nauivowy" dowód .,nienaukowoci*' filozofii. Jeeli jest istotnie ..nauko-

wym," to wiafkzy o naukowoci filozofii w krytycznym rozbiorze wasnej
treci

; jeeli za jest nienaukowym, to nic dowodzi nienaukowoci filozofii.

2
' Wyniki badania nie okrelaj same przez si jego charakteru

naukowego. Najcilejsze badanie naukowe moe doprowadzi do ujem-
nych, negacyjnyci wyników. Mona tedy zaprzecza poznaniu istoty

^wiata, jego pierwszej przyczyny i ostatecznych celów; mona ^owo-

<^ e idea filozofii, a w szczególnoci metafizyki : cise pojecie osta-

tecznych zasad bytu przedmiotowego, nie daje si urzeczywistni, e
wiedza ludzka bdzie zawsze wzgldn^ rHaSt^wn^ a wiedzy hswggldnej,

aMuinef czowiek nigdy nie osignie; mona nawet utrzymywa, e
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caa historya lozofii jest zbiorem bezskutecznjcli usiowa, nad wytw
reniem jednolitego na wiat pogl%da: a jednak z tego wszystkiego !^

wynika jeszcze bynajmniej, ie filozofia nie jest nank, a w szczgól-

.

noci, ie metafizyka nie czyni zadoió wymaganiom nankowocL Przy

tern wszyatkiem bowiem moie si okaza Ae filozofia wraz ze 9vo^%

zasadnicz czci, metafizyk, dochodzi do takich ujemnych wyników

wanie na podstawie naukowych docieka, zgodnie z wyraaganianu

metody, dajcej si^ Ui»prawiedliwi<^ ze stiiuowiska najcilejszej nauko-

woci. To te przedstawiciele nauko w(»j" filozofii, narówni z pozyty-

wistami i zw(jk'nnikanii teoryi o „])oezyi mylowej**, z Gomtem
i T.aiic^em ua czele i § 10,1 i nie odmawiaj bynajmniej takim nega-

cyjuym pogldom charakteru naukowego, lecz przeciwnie, dowodz, e
w takich wanie ujemnych wynikach wyraa ti „naukowo^* fiiozofii.

Dla czego jednak tylko ngacya tego rodzaju ma mie charakter „nanko-

wy^S a wszelkie wyniki pozytywne, dodatnie, oparte na rozbiorze tego sa-

mego mateiyau fisiktycznego i dokonane przy pomocy tych samych irod-

ków nankowego badania, maj zgóry zasugiwa na miano ,^e«iauko-

wych*\ tc^o nam nikt ze zwolenników powyszych negacyjnych Ide-

nmków nie wyjaini. Tymczasem wyjanienie ^takie jest koniecznem

wanie w imi nauki.

Ozowiek pi-acuwal oddawna i pracuje dotd eijy^le nad rozwioz-

Ulem M;, ]\vvsz\ i li zagadnie wiedzy. Praca ta sumienna, w pocie

czoa dokonana przez najwydatniejsze umysy ludzkoci, wyrazia si^

w caym szeregu zasadniczych poj o wiecie, które bd co bd ,

stary si czynnikami post[)u dziejowego wiedzy, i przerabiana w ró-

ny sposób weszy w skad najcilejszych bada naukowych chwili obec-

nej. Takiemi s pojcia o istocie bytu i zjawiskach, o materyi i duchu

o prz3a'odzie i jej prawach, o sile i ruchu, b przestrzeni i czasie, przy-

czynie i celu, rozwoju i postpu, i t. d. G^y nasz pogld na

wiat urobi si przy pomocy tych poj. Moina mie w samej rze-

czy rine zdania co do ich istotnej treci i znaczenia; ale nauka nie

moe si obej bez ich krytycznego rozbioru i bez zbadania ich pod-

miotowych i przedmiotowych czynników. A przy tem wanie potwier-

dza sir^, e wyniki badania same przez si nie okrelaj jego charakteru. 1

ni<' decyduj o tem, czy badanie byo „nankowem" lub nienaukowem". i

Sd w tym wzgldzie zaleiy od krytycznoci i cisoci samego bada-

nia, od suuiu iiiiego uwzgldnienia materyau faktycznego i od innych

warunków, stanowicych istottj nauki. "Wiec te .,naukowo*' filozofii

w ogóle, a w szczególnoci metafizyki, zajmujcej si rozbiorem owyci
poj zasadniczych, nie polega bynajmniej na bezporednicm uznaniu

negacyjnych w tym wzgldzie wyników, lecz na „naukowem*' wyka^

zaniu susznoci takich ujemnych W3mików w porównaniu ze wszeUdsnll
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innemi moiliweim wToikami. Nie TCioia& tedy zrozumie, dla czego

pnedwuicy filozofii przy samem okreleniu jej istoty przesdzaj wy-
niki jej badaii i uznaj „naukowo^* t^lko takiej filozofii, która si^

zgadza z ich powzi^temi z góry negacyjnemi pogldami, a nazywaj
..nienaukow" wszelk filozofi, która w tym lub owym wypadku spo-

dziewa si osign wyniki bardziej zadawalajcL' lub te broni temi

sameini lo oni rodkami, swych wyników dodatnicli. Jasn jost r^ecz^

zeprzytakiem dowolnem pojmowaniu owych nazw decyduje o naukowo-

ci'' lub ,,nit'naukowoc i'' filozofii nie istotny charakter jej bada, kcz

predylekcya do ich negacyjnych wyników. I w samej rzeczy, roz-

rónienie miedzy „naukow'' i „nienaukow'' filozofi jest waciwie
tylko jednym ze rodków walki skeptycznej filozofii przeciw wszelkiej

filozofii dodatniej, prawdziwie pozytywnej . Dla uatwienia sobie zwy-
d^twa w tej uraloe „negatywici** skupiaj si okoo modnego sztan-

daru „naukowoci*' i nadaj swej filozofii pontn nazw „naukowej*^,

filozofi za przedwników, o pogldach dodatnich, staraj si z góry,

pned sam jeszcze walk, zdyskredytowa, nazywaj a.c j „nienaukow*'

hib tei przyswajajc jej nazw nie wiele lepsz ,.poezyi n\ylowej".

Taka takt} ka polemiczna moe mie swoje praktyczne znaczenie wobec

mas, idcycli lepo za popularucmi hasami, ale nie posiada bynaj-

uiniej ziiacz.enia ,
.naukowego".

3 Badanie podmiotowych czynnoci poznania i rozbiór jego

praedmiotu, to dwie zupenie róne rzeczy, których misza nie na-

ley (§ 4,3). W pierwszym razie roztrzsamy pojedycze mementa
procesu poznania i jego wytwory, jako rodki pomocnicze wniknida
w tre przedmiotow i przyswojenia jej sobie; w drugim, przeciwnie,

posikujc, si ju temi rodkami, mamy na celu okrelenie zasadniczych

czynników niezalenego od nas bytu przedmiotowego. Jak w zakresie

k&zdej nauki specyalnej odróni musimy metod badania od prudmiotu

badanego, podobnie i w zakresie filozofii, jako najogólniejszej nauki,

zniewoleni jestemy dokona odrbnych bada z jednej strony nad ogól-

n metod poznania, polegajc na prawidowym rozwoju dziaa |)o-

znawczych, a z dni<;iej nad ogólnym |)rzedmioteni poznania, którym

jest byt rzecz N-Ayisty, przedmiotowy. Na tern zasadnit zcm rozrónie-

uiu. wynikaji^cm z natury umysu i jego stosunku do otoczi-nia, polega

rónica pomidzy logik, jako teory poznania, i melufUi/hi, jako nauk
o bycie przedmiotowym (§ 2,3, oraz str. 59 inast.). Wród przedstawicieli

tak zwanej „naukowej" filozofii, jedni wcale nie zdaj sobie sprawy

z tej rónicy i wraz z pozytywistami pod nazw metafizyki lekcewa
wszelki rozbiór ostatecznych zasad poznania, tak podmiotowych, jak

przedmiotowych, dowodzc, e nauki specyabie, a w najgorszym razie

psychologia empiryczna zastpuj w zupenoci tego rodzaju badania
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„metafizyozne*'. Dotyczy to szczególniej w^kszoei popidaryzatorów

„nowoczesnej naukowoci**, którssy maj sobie za obowii^ek mówi
0 metafizyce nie inaczej, jak z ironi lub przeksem . Inni znowu przed-

stawiciele tego kiemnkn myli, w swych sdach negacyjuych, nusssaj

filozofi i metafizyk w ogóle z pewnemi szczegóowemi kieronkami

lub zboczeniami myli na tern ])olu, z ktx)rcmi nie sympatyzuj dla ja-

kichkolwiek, bardziej lub mniej uzasacimonych powodów. Wtedy
czc si zazwyczaj z nowokantystami, st•ano^Ti ich odcie i twierdzy

e krytyka poznania jest konieczny jjuiistuw „naukowej" filozofii.

Ale w tej krytyce swojej' nie rozróniaj cile bada logicznych od me-

tafizycznych, kwestyj, dotyczcych podmiotu poznania od tycli, które

si odnosz do jego przedmiotu, i w skutek tego potpiaj zazwycsaj

w teor3ri metafizyk, chocia de facto posikuj si jej dotychczaaowe-

mi zasobami bistorycznemi i na nich z koniecznoci opieraj swe wy-

niki negacyjne. 8pór sprowadza si tu znowa gównie do nieporozu-

mie, wynikajcych z braku cisoci w okreleniu terminów naukowych.

Wcielajc dotychczasow metafizyk w teory lub krytyk poznania,

1 obdarzajc przy tern nazw metafizyki tylko pewne „nienaukowe*'

zboczenia myli metafizycznej, np. bezwzgldny dyalektyczny idealizm,

mona naturalnie bez widocznej sprzecznoci w nazwach wystpi z fili-

pik przeciwko wszelkiej w og(')le iin tatizyce . Nie usuwa to jednak

sprzorznoci istotnej, rzeczowej^ p<'l''i^^i^'^j tem, e |)rzy ])omoT

met-atizyki, nazwanej teory poznania", zbija si metatizyk, obda-

rzon nazw ,,nienaukowej" fiiozotli.

1. ZftMidy naukowoci. Wi^zorbstronnym rozliiurcni za^ad nauko'^Piro

poznania i-zoczy, wipf w ogólo nauki i nanlcowo- i zajmuje si logika. poji;ta jako tforua

poznania (ij 2,i i 3). Wszyscy badarze na tem polu zg-adzaj sio w zasadzie Da zaznae^o-

n«' wyf»j nifzh''<np mnniki nauki w oirólp (str. 295 i nast). Kady przyznaje, e nauk-a

opit ra -^i*; konii-^znir na krytycznom badaniu odnonych danych dowiadczenia przy poimi-

ey odpowiednio uza.^adaionych metod i na wyprowadaeniu Z tych danych ogólnego, syatC'

matyamie wyoonego pogldu na badany przedmiot. ROntca ada pomidiy uooayini

wystpuje na jaw dopiero pny bliaszem okreleniu tych .osadniczych czynników nauki

i pi^ toztnaania kweatyi: które wród tak zwanyc^h nauk czyni w zupenoci zado

zasadniczym wymaganiom naukowoci, a wic zaehigj na miano nauki w ciem tego

sowa znaczeniu, a któro nie.

Wszyptkif w tym %rz(rlc<^^''' ''pory, istnioj:\co od cz;i-su pierwszych zawiiik«*v4

naukowoci a po ''hwili; oltci nn. a olijawiajce si^ w sposli charakterystyczny zaniwno

w opoz.v( yi Sokratesa pr/;»'' iwko sofi>louj, w walce Bakona i Kaktkzyisza ze schola-

styk, jak i we wspóczesnej polemice o „naukowo'* filozofii, sprowadzaj si w zaeadzi^

do rónicy zda co do zuaczólia w nauce z jednej strony czynników treciowych, i^yK

rzeczowych, w ogóle mafefyatnsfcft, a z drugiej czynników /bntmlfiycft. Jedni wród my-

licieli kad gówny nacisk na trtie nauki, na jej mateqra, na tak zwane <2ane nauki
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iwidiabadania iuogtflnionia aznj Istot- aaakowodf nie dbjo przy tern wiolo o pned-
wstpne roztrzsanio sposobów poznania rzoczj i o systematyczno wykadu. Dradzy,

praeciwnio. w treci, w danyoli nauki, \7 tylko „surowy" materya, który nabiera wa-
5ciwego znaczenia naukowoi^o dopifro przez odpowiodnio obrobienie. A wic zbiorowi

m&terrau naukowego, choby najskrztuiej nagromadzonego, nie przyznaj jeszczo miana

.oaoki' , lecz domagaj si od nauki metodycznego wyjanienia i usystematyzowania togo

nitoydn.

FRechntftWBod powysza pomidzy matoryalneiiii i foTmalnemi cs^ynnikam nauki

i fl|6r o idi nicienie, dje si^ sprowadii do jeszcze prosszgo i tordsiej ttmdnicKego

wyitia. Poniewa wtetacoiie WBielkie dane nauki, a zatem jej strona matetyalna, ne.
aona, I koniecznoci opiera si w fan, inb w qi086b na dowiadczeniu; wszelkie sa for-

malne obroldenie daajdi nauki j€»t wyn&iem rozumowej dziaalnoci imysta: fnaafco na-

trafiamy to na Tnan nam ju dobrze pr^ociwstawnor pomidzy empirycznym mat«-

ryidem wiedzy i logiczn, czyli racyonalu czynnoci umysu, rozbipraj- t^n materya.

A przedwstawTio ta, w dalszym cic^u roztrzsana, czyli raczej gbiej pojta, naprowa-

dza na dwa zasadnicze skadniki wszelkiej w ogólo wiedzy, jakiemi s; przedmiot i pod-

utio, wiat zewntrzny ze aw treci konkretn, i umys zc ??wemi mniuj lub wicej

aMnktgrjnenii czjnnodamf ud t tci (§ 4, s.). Tak tedy z«rol6iini«ór neezowego

pogldu oa nauk pragn jej nadad charakter empiryczny^ prgedmiotov^t kcmkntny ; gdy

tfUMSuem obrocy formalnych czynników nanld opieij s« pRedewasystkieoi na jej

charaktene rtuyonalnym, podniMAowffm, abstrakcyjnym . Ztd to pochodzi, xe jak daw-
.oiej HaoK i zwolennkj ra<gronalnej dyalektyki dowodzili, e nauki empiiycane nie

prawdziwemi nminaii, tak znowa dziai} wikszo specyalistów podjzzjwa ,naako-

wo" AlozotiL

Rozwizanie krytyczne powyszego sporu, wolne od wszelkif^h z g6Ty powzitych

dogmatyoznyrh uprz^^dze, domapfa si przedowszystkiem cisego okreslonia znaczenia

i adzialu zaznaczonych czynników tak poznania rzeczy w ogóle, jak i w szczególnoci

oaakL Ze ztanewiika ogólnych zasad wiedzy wyk^udimy ju wyej, e bezwzgldnej

pneoiwatawnoci, a tem mniej spizeeznoed pomidzy tami caymiikami by nie moe, ie

V otganiKacyi naszego nmysa cz si one fhktycznie ze soh% a zatem i w wiedzy

Bsnj nawnjero ozapelnia si winny (zob. atr. 64 i naat, oias 174 i nast). Na tq*

Tswiihiei nie mona przyzna prawdziwie naukowego charaktero ani empiryzmowi, ognip

niczajc^mu si dobyciem konkretnego materrau wiedzy bca racyonalnogo rozbioru i po-

dwizania jego treci, ani racyonalizmowi, zadawalajcemu si wytworzeniem oderwanych

poj o tym raateryale, bez zbadania jego faktycznych jiodstaw. Dopiero wzajemna kon-

trola i zi^'odno tych czynników poznania, doprowadza nas do petmioci w potrldach na

rzeczy, bo stwierdza racyonalne wymagania danoiui empiryczueiiii, a to znowu wyjania,

C3qmi dla nas zrozumialemi, wykazujc dziaanie w nich czynników racyonalnych. Ogólne

asadf rosnmn ataj si w ten sposób konkretaemi prawdami, wcielonemi w dostpn
dla dowiadcsenia tzecaiywlito, a chaotyczna, z pierwszego wejrzenia, mnogo fawisk

<kapii si ooiaz bazdsiej w nstrój racyonalny, wicy szczegóowe dane pomidzy sob
aa podstawie okrelenia praw ogólnych, które w nich na jaw wystpuj. A e w ogól-

nym aitroju wiedzy ludzkiej, wynikajcjTii z podziau pracy umysowej, nauki speeyalno

reprezentuj ów czN-nnik empiryczny, konkretny; filozofia za uwzgldnia pównif* czynnik

racjonalny, abstrakcyjny: przeto ja?n jost rzeiv>. e prawdziwy postój) wiedzy nie moe
^l opierar na wycznym rozwoju lid nauk specyalnych, bdz filozofii, ani na wzajem-

nych insyuuacyach o brak „naukowoci ', lecz jedynie na zgodnej i wzajemnie uzupenia-

jcej si pracy nad rozwizaniem zada nauki w ogóle. Zgodno ta nie wycza bynaj-

aniej wzjemnej kontroli, bdcej koniecznym wamnkiem prawidowego rozwcyu wiedzy-

w Ipódym s tych jej zakreaów.
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Do tego 9&ni8fo wynika doprowadsa liatorycsnotoTtgrcznj pogld na ostatoene

sasady mpirym» i rae^ontimm* Jus Lednits w awej polemice pnedw pogldom

LoKKA, wyfcazatjak to widzielimy wyej (str. 79 i nast), niemono dojcia do piawd

oy:ólnych na podstawio samego do8wiad(^onia bez pomocy <aeci roznmowcjl im^yda.

Alo dopiero wszochstroiinio przeprowadzony krytycyzm Kanta posuy za punkt wyjcia

do zasadniczego wyja-^nienia naszych pojri' w tym wzgldzie. Jogo ciso okrelenie zna-

mion czystego, czyli racyonalnogo poznania, w |)r/,<v iu--ta\vi(Miiu do poznania empirycznego, roi-

wizujo ostat<?<;znio kwesty o wzajomnyrti do sidae stosunku dowiadczenia i rozumu.

Wspomnielimy o tem ju pobienie, itiwim: o krytyc.Y-zmio Kanta w ogóle (§ 6,1. ij.

Obecnie \vn,-pada nam sprawt,* t*; uw/gli^duic nieco bliej.

Krytyk czyskyo rommu zagaja Kant uwag, e wszelkie poznanie pocca do*

wiadczeniem, e zatem wiedza empiryczna wyprzedza w poizdka czasowym wszelki inny

sposób poznania. Ale pomimo to, mówi dalcg, dowiadczenie nie jest jedynem iódkn
poznania (Wcnn gloicb alle nnsere Erkenntniss mit der Erfohrong anhebt, so ent^pringt

sio dainm doch nieht cbeu alle ans dor Erfahrung). Okazuje si bowiem, e wiedza

jest czemu zoonem, obejnjiij.tcem nie tylko dane dowiadczenia, a post<»riori, leca

i trer, przyczajc si*: a priori do fv h danyh. a majc swe /n-do w naszej zdol-

nosi i poznawczej, wi«;r w naszym rozumie. cise okrf»lenie togo dodatku, pobudzonego

wprawdzie do dziaania przez dowiadczenie, ale z niego nif* pochodzcego, i jasne odró-

nienie jego treci od treci dowiadczenia jest zadaniem trudnem, dajcem si rozwiza

jedynie na podstawie odkrycia cbankterjstycznydi znamion tak empirycznego, jak racyo-

nalnogo czynnika poznania, przy pomocy ich krytycznego lozbimni. Otói, wedug- Kanta,
*

znamieniem racyonalnego c^nilra w poznanitt jest jego kankemoH i jMUMfechnod^ wy*

nikcg^e z jego cznoci z natni i oiganizacy naszego nmyda. Dowiadczanie n»
samo pnez si«.', nir-zal(>nio ud czynnika racyonalnogo, ma cliarakter przypaikowy, zazna-

cza J<ani fakt, ale nie wyjania dla czego jest koniecznie takim, a nie innym. Nadto

dowiadczenie nie nadaje <:w>nii ?;dom ani prawdziwej, ani cise? powszechnoci, le-i

przy.swaja iin tylko powszecmos. [lorównawcz, t. j. na podstawie do^jwiadczeuia nioeinr

jeilyni«> twierdzi, e o ile dotd wiemy, od tej ubowej reguy wyjtku nie )yo. ale nie

mamy zasady dowodzi, e takiego wyjtku wcale niema, lub by nie moe. .leeli za

pomimo to, dane dowiadczenia nabieraj niekiedy charaktera koniecznoci i powiMcImoeci

wynika to jodynie z ca^nników racyonaln}'cb, czcych si z empirycznemi, Inh do nich

zastosowanych. Rozom bowiem nie zadawala si pi^padkow, ftagmentan trcad do-

wiadczenia, lecz sznka zwizku pomid^ azczegóowemi daaemi i okrela Usk zwiMk
iia podstaw ie wymaga swoj^ig wasnej organizacyi, pizez co wywody ptiedstawij ma
si(^> dopiero jako kofiiec/nn, powszechne. Okazuje si z tego, e bez czynnika raoyonalnego

dowiadczenie ni<* doprowadza do adnej zgoa pewnoci. Jakim sposobem mogoby ono

nada swym Bdnni pewno, skoro jego wla^^ne zasady i prawa maj cliarakter ooipiiycz-

ny^ wic przypadkowy, zaleny od zmiennych danyci wiedzy empirycznej.

Jako przjklad, wyjaniajcy powy,«>ze rozrónienie, przj'tacza Kant matematyk
i nauld przyrodnicze. Matematyka w^p^-wa z dziaania ca^nników racyoimbijrclL, i dla

togo pnsyiiwaja swym wywodom konieczno i powszechno, niezalen od przypadko-

wych danych dowiadczenia i niedopnszczjc adnych wyjtków. Naolu pisyrodaicie,

natomiast, o ile si opierj na dowiadczeniu i z niego drog indnkcyi wyprowadzj awe
wnioski ogólne, podlegaj cigej zmianie. Eady nowo odkryty fakt, kade nowe do-

wiadczenie uzupenia nasz wiedzy empiryczn i moe, stosownie do swej treci, zmieni
-aly nasz pogl ul nn znficzenie d o ty eh fczasowych danych dowiadczenia. Tylko za-sady

pryncypia racyonainc przyrodoztiaw-twa. •^aIue w '^obie niezalene od zmiennych danyc\

dowiadczenia, a wypywajce / praw organizacyjnych umy.su. nazwanych przez Cauta

nasadami a priori; tylko i« zasady stanowi tre kunioc^o i powszechn przyrodoznaw.
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J^twa. aiodopusz^ji.- wyjtków. Tak zasad!\ r;ic\-oualri!\ ]o<t np. wednsr Kanta praw.i

pnyczynowoci, albo prawo niezmiennoci iloci luateryi we w.szelkicli ziwianach wiata
lutajalnego, albo prawo, e przy WBseUdem ndiielaiua si mchu driahnie i pn&cMaS^
lnie e mwue sobie lówne («>!». te wyjtek s Kanta, podany wyej sfcr. 80 i nast)»

Wiadomo^ se awolenniey jednostronnego empiiymn oddawna, a w nowszych casach

naeg61niej tak iwani indiiklywiici w zakresie logiki, zX BfS, Millkm na czele, zaprzeoisdi

amoistnoci czynników racyonalnych wiedzy i usiowatt wyprowadzi ich tre z danych

dowiadczenia. Dowodzili tedy, e nawet ostateczno zasady log^iki i matematyki maj
Charakter erapirrczny s wynikami indukcyjnego uogólnienia fiikt/)W. W" celu bliszego

wTjanienia tej kwesty i sponifi i zapoznania czytelnika z naukowomi danomi w tym

w^Mzie, uzupeniamy wywody Kanta szeregiem uwag krytycznych nad tym pogldem
induktywizmu.

Co si przedewszystkiem tyczy samoistaodci czynnika facymabiego wobec mate-

ijah empirycznego, jasn jest neci, e prawa, bdce podstaw dowiadcseoia, nie

mog 00 do sw<g treoi adeie od samego dowiadezenia. My ich wpiawdaie okreli

ienoieniy bea danych dowiadcKenla, a mianowicie nie moemy tego uos^iiió bea zasta^

aowienia nad czynnociami umye^ wchodzoemi w ddad wneUdego dowiadcsenia;

ale same te prawa umysu, które nmoliwiaj w ogóle wszelk czynnoH jego, a zatem

i do\nadczcnie, nie wytwarzaj si dopiero przez t czynno, lecz s jej pierwotn przy-

'•zyn i dziaaj ju od pierwszej chwili rozwoju umyMowp|]fo. Jak w zakresie fizyologii

Dikomu iia n>yl nie przychodzi dowo lzi! . p 8ame prawa ycia orL'ani>'znoL'o s wi/ni-

kiem tej lub owej szczegóowej iunk< yi organizmu, lecz wszyscy uznaj, e prawa te czyn-

ne s ju w pierwszych zawizkach organizmu i w jego najpierwotniejszych funkcyachi

zopdnie tak samo praw ^eia umysowego i jego czynnoci a wic i dowiadczenia, nie

podobna, bea wewntnmj spneoznoed, wyprowadza z samych tydi caynnocii leca nsna
je naledy » c^mnik podstawowy, laeadnicay, bea którego udzian nie dokonywa si adna
zgoa czynno*'- umysu . Ten to wanie czynnik zasadniczy, organizacyjny umyso, okre-

iiajcy tre i charakter wszystkich jego czynnoci .szczegóowych, caego jego rozwoju,

jest owyrn <-7.ynnikirm racyonalnym, o którym mówilimy wyej, a kt/try Kant nazywa tre-

iidaprion umy.su. w pr/eriwstawieniu do wszelkiej treci nabytej prauz ninys, a pmfrnor
MiLL ^u^-iznie liardzo wykazuje w swej Logice (ks, III, rozdz. 3-ci), e zasadni-

'zym pewnikK lii (fiindamental principle, genera axiom) wiedzy indukcyjnej jest zdanie

u jednostajnym przebiegu jawlsk przyrody i w dalszych wywodach (rozdz. i-ty i 21-szy)

ntosamin ten pewnik s prawem przyczynowod (law of oansation). Pnwo to bowiem,

wedhig Uilln, pojte empirycniie, nznaoM jedynie pewn jednostlnos i stao w prze-

biega jawisk (zob. wyieg str. 1^). Przy wyjanienia atoli tych ostatecznych podstaw

wiedzy empirycznej, Mili nie uwzgldnia natnry umysn ludzkiego i jego praw zasadni-

o^yt-b, lecz dowodzi, e same to prawa, podobnie jak prawo przyczyny, nmys czerpie

z dowiadczenia pr-^y poniopy indukcyi.

Dla usprawiedliw K Ilia takiego < iti|)iryczn«"„'o wywodu samv<«b podstaw empiryi. Mili

'^uje sw.' zmn*«zonym wyzna, e prawo jednostajnosci w- pr?,fi)iegu zjawisk i przyrzyno-

woci nic ma bezwzgldnego znaczenia, nic j&st prawem wszechwiatowem (universal),

lecz dotytay wycznie zwizku zjawisk w zakresie tej czstki wszechwiata, która pod-

kga nasMj obserwacji, i tylko o tyle, o ile w kaidym pojedynczym wypadku daje si

wjrkaaa empiiyaatie* Uin^ pmjwyk^ do abstrakcji, mówi Mili w tym wzgldzie, nie

aapelykn adnej trudnoci w zdania, ie w ^m lub owym ze wiatów niebiedcich, na

które astronomia wszechwiat rozdziela, przebieg jawisk jest zapebie przypadkowym

i dokonywa si bez WHolkich staych praw.

Przez taki pogld stwierdzi wprawdzie Mili mimowoli zdanie Kanta, e
UuHiwtadczeae nie moe doprowadzi do prawd koniecZDycb, powszechnych; ale z dru-
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gioj strony nio wyjani: dla cMgo jednak pmwo przyczyny obowt^ije nmyit liidi*

ki we wszystkii h jego czyiino(dach, wszdzie i zawsze, i pomimo ogranicienia fOMt

Miila, stanowi faktycanie podataw -wsaeUdeh docieka nmyaa ludakiego, wanUde^

go w ogMf* poznania rzeczy ju na najniszym stopniu rozwoju nmysowogo, a wic ju?

u dzieci i ludzi pierwotnych? Nadto nio iit lironi si Mili od koa bdnego w dowodze-

niu (circulus vitiosus), )o praycz^nowo^ ma za wynik indukt yi, a sam indukcy opie-

ra na pr7:ycz>Tiowoci. W podobne koa dowodzenia wpada, gdy inne prawa zasad-

nicze mylenia (prawo tosamoci, wylt^czonia sprzecznoci), lab te osLat<3czne za^ar

dy matetoatyki usiuje pisedstawi jako wyniki indnkcyi, wiedzy empirycznej, gdy tym

czasem wiedia ta stje ai w ogóle moliw dopioro przy pomocy i na podstawie tyck

zasad i praw. Pneds to jni GKnns sosaiie powidn: .Mes Faotieclie ist sdion

Theorio\

Braki jednostronnego induktywizmu Milla i jego zwolomikóir, wylmaae sosfeaiy

wszechstronnie przez jogo licznych krytyków, "Wr<^d nich pierwsze miejsce zajmuje

W. St. Jkvons, znany autor dziea: The principlcs of sciotcc 1874, nowe wyd \^ys\.

oraz kilku opracowa L()<jiki i Klrmrntary Icssous ift logie 18r>'i. Sfwiies In kujtc 18b0.

Khim )ds t,fh>iju\ wyd. poHiiiiiTtuo przekad polski H. Wkhsica 1887). W szeregn

rozpraw, ogoszonych w latach 1877 i 1878 w Contcmporary ieviciv^ p. t.: Mill'8 phiUt-

sophy tesed^ a zamiessczonycb tównie wdrogij czci pomiertnego wydania: Pnrelogk

and oAsr minor works 1890, krytykuje Jerons surowo argumentacy znakomitego pned-

stawideila indnktywiima. Tak np. m6wi, ie owo kolo w dowodseniOi o którem wpom-

nielimy wyej, przypomina kosmogonican bajk o wieei6» spoozywjcym na grabiede

sonia, z t tylko rónic, e Mili pyta dalej: naczem stoi so? i ^ara daje odpowied:

na wiecie, zapominajc, e wiat ju poprzednio umiecitna sonia. Podobne race lue-

konsekwencye i sprzecznoci wyprowadza na jaw .Tcvons w dowodach Milla, bronicych

/dunia, o zasadniczo prawdy matematyki, a mianowicie pewniki geomotryi, maj swe iin')-

dlu w indukcyjnmn uoarólnicniu empirycznych danych. Zarówno w tej krytyce Millft

jak i w swojem gluwneui dziele o zasadach nauki, wykazuje Jevois w sposób przekony-

wajcy, e wszelka indnkcya opiera si na prawach logicznych umysu i e wskatek za-

niedbania tych raoyonalnyh lasad nanki, jednostronny empir}^ wpada aawsie w spne-

cznoad na wzór wyej zaznaczonych.

Krytyka Logiki HiUa pizez Jeronaa jest jednym z njwymowniejsych wyiaaów
tej reakcyi w duchu racyonaluych czynników poznania, z jak w ojczynie Bakoua w^koi-

tek wpywu Kanta wystpili ju poprzednio przeciwko bezwzgldnemu emptryzmowi

znrówno W. Whewei.l, autor dzichi: Flulosophy of the itiductire sciences.2 tomy 184U.

'J-^ie wyii. iS52: pk W. Hamilton, uznany przez swych zwolenników za najgbszej-^

filozolk anLrichkicL-^o wieku Itiecf^ijo. autor wspomnianych wyej (str. 14> Dyskmy^ /ik>-

zoficznych. oraz ijcki >ij metu/izyki i loytki ( T^cfurcs on meaphysics and loffic, wyd. po-

miertne w 4 tomach 1859); jak wreszcie li. L. ^Iansei., autor pnc : Lecure on the phi-

losophy of KatU 1868, MetafiatcB 1B60, 2-gie wyd. 1870 i innych. Do nksh pnycza
eH tsaSs szereg nowssyoh mylicieli angielskieh i ameiykaóskioh, itojt^oh pod wp y wem
filozofii niemiecki^*, jak: Sel H. Hodoson (Time and paee 1865; o jego MtUotapky af

refieciion zob. wy. str. 17); nastpnie: wspomniany ju równie (str. 18 i 266) J. Mac
CosH (K.rnmhiation of X St. MiUa philoscphy 1866, S-giewyd. 1877, Jmw$ ofdisatrgirw

lhought ISTirt. X, PoRTKR (Htitnan intellect 1869. Eletnents of intellectual science 187-i).

.1. F, Fkrrikr { Iristift(fes' of mrf^physic.<^ 1R76X Th. H. Grern (Metophyf^c,^ of knowlalg*

jrtkn iiicrw-zii c/se jego: Prula/mitna io ethics, praca pomiertna lNH3i, .1. Yejtcu (7>ia'.

lues of loyk 188.'>), F. H. Bradley, godzcy Kanta z Henslem (The j/findph\^ of Uxfn

1883, Api>carance aiid mdity 1892), Th. K. Abbott, tumacz Kanta, Ii. liosANiiUKT, iK)-

macz iotzego (zob. str. 15 i nast.) i inni.
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§ 10,2,1. ZASADT NAUKOWOCI. 309

Oryginaliie Btenimiako kwttfyl Btosmikii i»qnnia3Qyeh dorniilków poznania do

itajch empii^csmych njt^ H. Spbmcbr (sob. }egQ wyej 8tr. 14). Uzaje on, e
w dMU(j utaja oddi posiada pewne laaady pn^yiod»>ne swej daaialnoci i pod

Ijm w^l^em igod» si i apor}'ziiioin Kanta. Alo zasady to usiuje wyjani jako

w^fllik stopniowego rozwoju umysu luihkiofro. Wpada tu j«inak Spencer w sprzecs-

Bw. podnbn do toj, jak wykazano u Milla; bo jake sio umys rozwija. i«'eli w nim

nie dziaay ju pewne za>ady i prawa, jeeli oik" ^'yi; dopifro wynikicin roz-

•w^oju? Nadto rozwój nie wytwarza nowej bezwzgh,'dnin fn-s- j, locz ujawnia tyko tre
ismtejcii joi w zajadzie. Zob., comy pod tym wzgldem powiedzieli wyej przy roz-

bione prawa celowoci § 8,8^.

Dla Niszego zaznajomienift si % nowsym rnclieni filosofiosnym w Anglii poleci

Boua ncwgólni) poacnjc prac H. HOfpding^a: Ehdmtung in die engUa^Ae FhSbh

•pftM et Offmiffarj pnektad % duskiego^ 1880. Kiytyk za angielskiego empify-

mn 1 ponkta widsnnia filoaofli Kaata zawiera stadyom E. FmiDEBiX4: KanHadier

KrUicismus und englische Flulotophie 1881.

W niemieckiej i fnunonzkiej literaturze filozoficznej, rozbiorem zasad nauki ze

stanowiska sjntotrrznogo, •nw7j^l»»dniajcego zara/^^ni zasadnicze prawa rozumu, jak i da-

ne dowifid ropnia, zajli sif; szczeg^ólniej ci wruJ wzpóiczesnych niY.licieli. kt/trzy broni

zajady ^mraldizmu miedzy myl i bytem. Wjnnienilimy ich juz; wy»;j, roztrz-!ij:\c

aaiiik<; o ideach, str. 183 i nast. Tu dodamy tylko, zc dla bliszego obeznania si z za-

ttduni naukowoci, a mianowicie ze wzajemnym do siebie stosunkiem jej racyonalnych

i SBpiiycznych czynników, polocie mona nastpujco daiela: A. Trbiidkbmbubo, Loffi-

S»Ae ThUenuekungen^ Me wyd. 1870, H. otzb, LogUt, 2-gie wyd. 1881, Fe. UsBBa-

SyMkm der Logik OttOMU der logisdim JLiHurm, 5-to wyd. 1882, Gs. Sio-

W.4BT, Tx)gik, 2-gie wyd. 1889, W. Wundt, Logik T. I. Tcorya poznania (przekad pol-

aki Z. Herynoa 1889). T. II, Metodologia, 2-gie wyd. 1893. J. Yolkelt, ErfakrwfiS

\*nA Denkm 1886, E. Jasche, Dos GrurtclgeHetz der Wim-uschaft 1880). B. Erdmann,

L^igih lKl2. Na rizczegAln uwag^ zaslufruje najnowsza praca w tym przodmiocie

G. Hzymansa: Die Oesetze m^f FAenienr des wissemchafflichen Denhens 1894.

U nas H^intown krytyk tak poirldiiw Milla na zasady wiedzy, jak w ogóle

jednostronnego empiryzma ogowili: M. Straszewski w pracy; Uwagi nad /Uozofi Stuar-

ta JfiBo, Kocprawy wydrian histor.-illosot Akademii w Kiakowie, T. VII, 1877, elr.

flM~€57; Mib. SKiogóniej etr. 801 i nast; oias A. lUcnoBsKi we wspomnianem jni

(str. 195) dslflle o Logice MHIa, T. U, 166 I nast Tu równie zasagje na uwag, oo

I- SuocHowsKi mówi w piacy: O uedzy^ na str. 186 i nast o rónicy midzy zrayso-

wenl i umysowemi czynnikami poznania (zob. co o nim powiedziano wyej str. 35).

2. Filozofia „naukowa'* w przeciwstawieniu do „nienau-
kow}". Kwf^^^tya „naukowej" filozofii w przeciwstawieniu do „nienaukowej", czj'li

,3p«kulacyjnej"*, podjt zostaa w ncHy^zyrh c/asach g-ównio przez wspópracowników

(^>opisma: Yierieljahrschft fiir u-mcmchafilichr Fliilosophie. zaoonego w r. 1877

i iotU wydawanego przez R. Avenariusa (zob. o nim wzmiank na str. 16 i nast).

Celem t«go czasopisma, wedug wstpnego sowa wydawcy, jest krzewienie filozofii, d-
io^ do jednolitego pogldu na wiat (einheitlidie Woltanffiusnng) przy pomocy jedno-

cMdayogólnych wynik6w nank empirycznych. W tyme duchu ogosU w pierwsiym

Ugfóib tego cttsopisma wqKnnniaiy ju wyej (str. 19) Fb. Pauskn rozpiaw o sto*

sunku filozofii do nauki, napisan ze stanowiska histo^canego (ZTeber dao Yerh&inioo

ior FhUosophie mw Wiuenschaff).

Do tego kierunku „naukowej'- filozofii zalit^zaj sir: E. Laas i A. Rikhl, o któ-

n-cb mówilimy w
[

rzi^irldzie literatury 16. zob. te str. 252 i 253), Pierwszy

Z nidi zftznacza zwitek swcy filozofii z pozytywizmem Comtea, gdy lUehl w rozpra-
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wie: O naOnwtj i wtmmIwwS P/mofii luiNe powiza kiemaolc «naakowoj* filozofii

z rjiyo
i

yMiein Kanta. Za pinkt styczny suy ma s jednej strony zdanie Kanta,

wndkie posnanie rozpocqma si dowiadHeniem (zob. wyej str. 306), a z drugiej . jc^o

nauka o niemonoci poznania istoty rwK?«y (str. 9:^i. Wskutek tego zwizku z kryty-

cyzmem Kanta, zwolenniry „naukowej- filozofii stanowi w tTuncie rzeczy odam ?zko-

}' mwokantyzmu. Ztd uwagi krvtvezne, wypowiedziane z powo iu toro kierunku, od-

nosz si w zasadzie i do zwolt!iinik<^w „naukowej'* filoJofii {loh. atr, ihó i nasU 99

i nast*, 244 i nasi). Poniewa nadto przedstawiciele .naukowej" filoaoi, aa pnykir

dem Comto a, widz w metafizyce szczyt „nienaiikowoiel* i, w eeln wynecMnia a jq,

wii^U mbne s dotjrdicnsow flloiofi i wTmjlili now naiw dla ofantionia swyd

antimetailsjcaBiych dsnoki: praoto i do sidi atosoy si iigrnmoniy, pi^ywiedsioDe wy-

(str. 106 i nasi) w olmMib metafi^jki, oiat ncbiór krytyczny poglda Oonto^a oa

filoiofi, jako zestawienie wyników nauk specyalnyoh (§ 10,i.). R. Falkenbem we

wpomnianej (str. 40) Hiaoryi nowatt^j /OoMySi salka na str. 462 zwolenników «naiiki>-

wf* filozofii poprostu do pozytywistów.

Ciekaw odmian „naukowej*" filozofii przedstawia mat om al vk H. *iiHA>D\ve

wspomnianej ju wyej (str. 17) ksice: Filozofia noukuu-u LS80. Autor rozruzum tny

rodzaje filozofii: dyukkiyczti, tramcetidmtnln i nuukow. Pierwsza zjmujo si objar

iinieniem terminów, uywanych w filozofii, druga ma za przedmkit roriliór cajstych idej

(id^pnies), wchodzcych W kad flIosolU (metafizyka, etyka i estetgpka); naiWMie, nas-

kowa flloMAa, opiei^'o si na fidctadi, stanowi synte^} njogólnila^cih pnw pn^iody

i nstnjn polóosnego: Girard gani Comte*a s powoda, ae odnaea filozofi tran:*cendcn-

taln, która, swem w^'a8meDiem ideaów umy^ ódzkiego, uzupdnia fidoaofi naukow.

»I1 y a place, mówi, ponr toutes les deux au banquet de 1'intelligencc."

Krótki dogmatyczny wykad tak zwanej filozofii „nankowej* przedstawia R. Worm:- !

w dzieku: El^ncnts cle philosophie scimififjiie 1891. Na zasadach klasN-iikacyi Comt^a.
:

autor roztrzsa tu w najogólniejszych zarysach tre i metod nauk: matematyczny" h.

fizycznych, przyrodniczych i spoecznych. Do togo dodany jest króciutki jsaryj* etyki

p. t. Philosoj^hie marak.

Ta mkij te wspomnie o niaktóryeh ohrooaoh netafisyki, opierjoych Jcg wy* |

wody wprost na naakach specyalnrch, pragncych tttem nada jc(j óhaiakter .naokowT*

w sanacmnem powyi auMoenio. Do nich naled nidsy innemi:

E. Yacherot, Le mHveau spiriitalisme 1884, oraz wspomniana ju (str. *258.

praca jego: Makaka i nauka, Antor broni w tych dzieach naukowoci metafi7>l?

dowodzc, e ona opiera si winna na wynikach nauk specyalnych, przyczem czynnik

krytyczny filozofii ustpuje na plan dalszy. W tvm duchu mówi Vh< lur 'f „La philo-

sophie en est maintonant h ralternativc; ou de rcnoncer h la au tApiiyiKjuc. — ce qai

serait un suicide, — ou de chercher dans reiprience ct dans la scioace posiive U bO-

lution des (lue^tions, ^uu la lOgitimc curiosit de Tosprit humain ne oesaera de postr.*

Tb. DBaDOHim, Lu m^aphygiue et tet ng^porU otwc let mdres edeiieei IfiBO.

Praoa nagiodsona pnes Akadeod nank monlnjch w Faiya. Hetafliyka, dowoda au-

tor, nie spnedwia si« fl^ce, leci pneciwnie, jest jj dalssym cigiem, wyprowadza-

jc 8 jj bada wnioski ogóbe. «La mtaphysiue n'est pas seolement la sdeooe de»

choses etrang^res k la physiqae; eUe eet plntót la oontinuatkHi et la ooosiienoe

de la physiue."

W na-^^zpj literaturze filozoficznej nie napotykamy powaniejszych przedstawicie!'

„naukowej'* filozofii: chocia nam nie brak dotd maroderw pozytywi-zniiL którzy w pa

bienych artykuach szydzi /. metafizyki i posikuj ni .miao sztandarem „naukowojk-i"

dla zasonita zazwyczaj bardzo racego braku prawd^wej znajomoci iseoy ikryty«»

nego sdn. Powinni oni pamita o adaaiu, wypowledaiaMm w pnedmkMii pnet
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ttk tnewgo mjsUciolA, jakim Jest Wou Spasowiob, któiy mówi (JPmnm, T. IV,

18B8, «tr. 981): JPujrijfWiuB ma si^ kn kocowi. Metafljka noartwychwstala, odno-

wiona, niieDioiia, awaa si jako uprawnione dziecko Fo^omu, jako kODiecme doptinie-

aiB poyljfwuej wiedzy, majce waciwe sobie zadanie.**

8. Agfnostyoyzm. C^m jest pozytj\rizni we Francy i (i u nas), a filozofia

.aaukowa" w Nieraciecb, tem jest agnostycyzm w Anglii, — kicniiikicm myli skop-

tjcznym odnonie do najwaniejszych zaL-^aduio wiedzy ludzkiej, a ilo^Miiatycznym

i scTismalistycznjTli przy okreleniu erniiry^znych danych „nauki." Mazwt,^ t'- wpru-

wadzii w ycie znans przyrodnik Ta. H. iiLixLEv. Opowiada on o tem w roz-

prawie: Agnoattatm^ umioizczoDej w j^o Essaya upon some controverUd guestions

1892, str. 862 i naat Stodynm dsid HinfB'A, Hamiltona, Mamska i Kanta, a mia^

itofwieie adaoie ostatniego mylideia, e kijtjka ma pnowanie diaiakter negatjwnj,

lio ofhiania od pnedwcsesnydi twieidn i wjkaii^je granice naszf wiedzj, dopiowa-

dato modeigD przyrodnika wczenie do przekonania, e s zagadnienia dla umjstt ódz-
kiego nierozwizane, jak np. spór midzy teizmem i ateizmem, idoalizmom i mateiyali-

zmem. albo spór. c7.y dusza jest niemierteln, luli ozy ni nie jest i t. p. Dla oznacze-

nia tedy tego skeptycznrg^o nastroju utworzy wyraz; agnostycyzm (h. przeczce i Yvu)'3'.

= wiedza, zaprzeczeni*' wiudzy) i uywa go w sporach filozotirznych w „Towarzystwie

nM*t^2ycznem.' Na^,[<,'puie tygodnik Spectaor stal si „ojcem uhraestnym" tego t-ermi-

nu. Dodajmy, e do rozpowszechnienia tej nazwy dla oznaczenia pewnego kierunku

wipfileiemiej myli w Anglji przyczynio si gównie zalotne w loku 1888 pizez Hai-

kf cmofteno: The agtu9tie anmd,
W sumgu nzpmw poleDucmydi o agnosty<grzmie, ogossonyck w powyszym

sbione, Hnilfy oioela bliej lasady taj szkoy. Okazuje si z tego, e o^ynnilc skep-

^ony* wyntay wycznie w nazwie przeczcjt nie charakteryzuje w sposób wystar-

t^fpy zasadniczych tendent jj tej szkoy. Przerzenie odnosi si tylko do tego, oo we-

dug zdania agnostyków przekracza zakres wiedzy ludzkiej. Ale z tego nie wynika,

aby oni przeczyli zarazem „nauce", t. j. temu. < o wedug ich zdania moe hye udowo-

dnionem na podstawie empirycznych danych. Jak Littrt'' o puzy ty wizmio, tak Huxley

mówi o agnobtycyzmie, e jest waciwie nieod. „Agaosticism, in fat^t Ls not a cread,

bat a method.** Metodan ta polega na naiania za prawd przedmiotowy tylko togo, eo

moe bje w sposóbniew^liwy ndowodnionwn. Newtpliwemi sa dowodami prawdy ros-

pORdBjedynie «nanka*. Wic wsiiTatko, oo pisekiaeia sskres nauki, jest niepomawalnem.

Z tego samego stanowiska dowodzi H. Spencer na wstpie do swyr 1i ri< ncszf/<A

aoMd, e »potga, Ictóia si nam we wszechwiecie objawia, jest zgoa ni* d(>< ie zon
fthe power wich the T^niTorse tnanlfests to us is utterly ins<-nitaMe)." To r» /. Spence-

ra maj w Anglii za L't''iwnego filozoficznego przedstawiciela agnos tycyzmu. Naley je-

dnak zauwstóiy, e pomimo to istmejo zasadnicza rónica w odnonych pogldach jirzy-

rodnika Husleya i filozofa Spencera. Huxley zadawala si wiar w „nauk* i uio py-

ta nawet, co istnieje po za jej zakresem. „Niepuzuawalne" nie sprawia mu kopotów;

isdii nawet nie mlywaó tego temiinn i nie zastanawia si nad nim, bo to do niczego

ai» piowidii, a odwnea myH od badania neczy pomawalnydi. Pogodny, niczem nie za-

U6eaiy dogma^sm naukowy na tle empiiyzmn siamienje jego teoiy poznania pisy

wsnUdm agDQi<iy473mdo. Spencer, natomiast, jest gbszym mylicieem; on i ,niepoBDa^

walne* nie nsnwa na bok leldt rk i powierzchown myl, lecz powica jego roz-

biorowi znaczn cz swego dziea. Co wieej „niepoznawalne" jest dla niego jedn
z zasad filozofii, zabad tak wan, e przy jej pomocy n-iuje pogodzi reliLn z filo-

zofi, umoliwi syntez tych dwóch, na pozór tak sprzecznych ofijawów yeia umysowego.

Owo „niepoznawalne* istnieje przedewszystkiem w nance Spencera realnie, jako

pot^a, b^ca pierwotn przyczyn wszechrzeczy. Polemizuje Spcucur ^§ 2Gj przeciw-



312 § 10,2,8. AGN08TTCYZM.

ko Hamiltonowi i Mansolowl^ dowodzcy, u pojdo bes^-zgl^dnoci, atieoata jest je-

Ayaio ognuii«ieiiieiii poBMwainotc i ^ tego aio odnooi n do adnogo tgolm noliMgo

pnedmiota. Wofflng niogo, samo nzniiiie wtgl^oe pooiida yai dowodri fetoSfloia

CMgo poza wzgldnoci, a zatem istnienia bezwzgldnoci, absolutu. Prawda, ie tig

bezwzgldnej rzeczywistoci, „nkiTtj pom ^awiskami**, bliej pozna nie jestemy zdol*

ni; najcilejsza nawot wiedza naukowa ?:nws7C jost wzgldn, wcducr Spencera, i m:^y

do zasady w<:ze<'h)ytu swemi rodkami poznawczeiiii wznie'- -if; ni*' moe. Ale jej ist-

nienie nic podlega wtpliwoci i nadaje wierze relig^nej odpowiedni przedmiot, wic

i racj bytu.

Oówn podstaw, na której si opiera Spencer w Bwem zdaniu o nioiiioiod

pomaiUa neady wsiochbyta i o zupenej wzgldnoci wiedzy, s tale iwaoe ontifMm^
cayli spnecsnoM, w któie mnys loddd, wedlng Santa, wpada, gdy pmkiacn aknt
doet^nego dla niego bytu n^yulowego. WsponmieliiDy joi poblednie o tych antyno-

miach (itr. 81 i nast), mówic o odnonej pracy Oohobowicza. Ich rozbiór i, jeli mo>

na rozwizanie, w oein przezwycienia skeptycyzmn odnonie do najwyszych zagadnie

wiedzy, jest jednem z najdoniolejszych zada kn'tycznej teoryi poznania. Nie wchodzr

tu w szerszo W wndy, dotkniemy tej sprawy w kilku sowach o tyle, o ile i>st ko

niecznem dla uzupenienia naszych dotychczasowych uwag o stosunku fil<»otii do nauk

specjalnych i o zasadach naiikowowi (zob. str. 295 i nast., 304 i iia.>^t.).

Przy rozbiorze nauki o ideach widzielimy (str. 179 i nasi.), e Kant przyjmoje

trzy zasadnicae idee lonimu, jakiem! a: tma^ Malt I B69* Ot6 idee te, wedug jego

idania, nwierj w sobie niepoezwycione Bpnecmoci, gdy je przenosimy w nilErm

bytn pnedmiotowego.

I tak, idea dutuy^ mówi Kant, jest objawem p^^AiitUtgkgMgo parakgmm (ROpi

ssptMciw, X6YOC=roznro, sprzeczno z rozumem, bd logicsny^ poleg^eego na teot

e nasz podmiotow wiadomo, ja uznajemy za przedmiotow ^(bsianctj. chocia

substancya sama w isitocio swj jest tylko jedn a podmiotowych kategoiyj umy^ (loh.

wyej str. 101 i nast.).

Idea tmau^ pojta jako przedmiotowa rzeez\^vi3to, doprowadza, wedug Kanta,

do na-stpujcych czterech nierozwizalnyeh a/uft/notny (vó[i.o=pTawo ; sprzeczno prawa

Z samem sob), które wyraaj si w steregu sprzecznych le sob ada o wiecie, ma'

jcych Tówne poeoiy prawdy: 1) Teaa: wiat ma pocatsk w ansie i ol>jmqje piae-

stne ogianic»>n; antyteia: wiat nie ma poen^tkn i jest nieogranicaonyni. 9) IWa:

kaada doiona substancja w wiecie skada si z pierwotnych prostych i uiepodziehaych

czstek; antyteia: nie istnije na wiecie nic niepodzielnego, prontego (Einfaches). 3)

za: pmwa natnrj nie <» jod.NTi przyczyn zjawisk wiata, dla i«h wyjanienia nal- i

uzna przyczyn samodzieln, woln (Causalitilt durcb Freiheit); antyteza: nie ma wooi>

ci. wszystko w wiecie dokonywa mi wyr< "-^nle podug praw natury. 4) Teza; do swiar

ta nah'y istota bezwzgldnie konieczna pujmowana hil jako jego cz'.'.. bd jako je-

go przyczyna; antyteza: nie istnieje adna istota bezwzgldnie konieczna ani w wiecie,

ani poaa wiatmn, jako jogo przyczyna.

NansKcie i idea Boga nie jest woln od spnecniool, wedug Kanta, gdy jj nar

djemy anacaenie pnedmiotowe. Zdanie to nsije Kant masadnió na podstawie lesUo^

ru ontologicznogo, kosmologicznego i teleologicanego dowodów istnienia Bogit ktie wmf'
stkie maj by niewystaraMjce.

Szczegóowe rozwizanie powyszych sprzecznoci i wykazanie, e z?iw<?ze tylko

jedna 2 owych przeciwstawnofi (te7a lub antyteza) moe by prawd, e zatem nie mo-

na, jak sdzi Kant, udowodni' pozornej pnwdy kadej z nich, odprowadzio hv na< za

daleko od naszych najbliszych /ada. Fowieniy tylko, e cay powyszy aiU) k^tyzia

iuiuta opiera si jak ni^ wy raniej na powzitem z góry zdaniu o bezwzgldnej praedw-
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mM podmiotowych i pnedniiotowych aonmików pomank. Walcutek togo idania

Knt w« wmyitkiidi Bwjroh wjwodAcli kiytycmjcli ulega bezporednio tondcncyi wyka-

iCrwnua spizecanod, istaiejcej jakoby wsz^sie i zawsze, bo zasadniczo, mi^j podmio-

tem i póedaiiotem poznania. Prosta, z natury rzeczy wynikajca rónica poniii-dzy ty-

lni eaynnikami, przyjmowaa dla niogo charakter bezw2p'lodneg'o, w3-r<nma<' >i»: nic daj-

, ,x»n antacronizmu. l'o jest podmiotowem, sdzi Kant, nic ino/f byr zarazem przedmio-

towem, a co przedraioto\vf>Tn [nec?. sama w mh\e, dns Ding an sich), nie moe si sta

treci podmiotow. Tyim/^isom okaiduje aUt faktycznie: l) e podmiot jest czstk by-

tu pra^niiotowego, a wi^c jest z nim jednorodnym i bezwzgldnie temu bytowi prze-

ciwstawia go nie mona; 2) e nawet w najbardziej skeptycznych pogldach, byt

pneduotowy nie jeet CMml od podmiot beBwzgldnie oderwaaem i z aini epizecznetn,

bo ataaowi -tre Jogo myali, jego ide. Z jednego n i drogiego wynika, e podmiot

i pnedmioi, tnyffl i byt zewntrzny s dwie uzupeniajce si nawzajem strony jednej

w sobie rzeczywistoci, które tylko we wzjemnyin zwizini i stosiinka pojte by mo-

g, a doprowadzaj do sprzecznoci tylko wtody, gdy je samowolnie rozrywamy i <5obie

bezwzgldnie przeeT'wstawiamy, Podmiot jest w istocie zarazem hyfjm przedni iotowym

i skupia w swej umysowej orjflntyjf-yi tre i prawa t<'p'ft przedmiotów n'_r<» l'ytii.

Az ir iLMpj strony, byt przedmiutowy je^it zarazem i mysi w podmiocie, przejmuje si

w niin wiadomie wasn swoj treci, skoro tylko poduaot w .iwuj dziaalnoci stosuje

si do praw przedmiotowych swej or<ranizacyi umysowej. Sprzeczno midzy temi

c^rmAami nie wynika z istoty i7,gi-z\. jak sdzH Kant lecz zachodzi tylko wskutek

ieb niedoatatocaaogo wyiównania.

Foraanie jest samodzielnym aktem nmysn Indzkiego, aktem pod wieloma wzgl*

darni twówaym (§ 9). Zgodno midzy jego skladnikaroii midzy podmiotem i przed-

zdotem, myl i bytem, dana w btocie rzeczy, mosi by piwz czN-nm^/- poznawcz od-

twonoo w wiadomoci i nrzeczywlstnton we wjzy-tkich szczegóai i a do ostatecz-

nych, dostpnych dla umysa pranie. fV.ynnoc ta ulcL''a atoli c/.sto wpywom postron-

nym, lub te rozwija sii; mniej luh wicuj samowolnie, bez naleytego nwz<rldnienia

sprawdziana prawdy, którym j&it, jak widzielimy wyej, wzajemne uzupenienie si

i weryfikacya dowiadczenia i losricznej myli (str. B4l Z tego jedynie róda wypywa-

j w naszych pogldach na .wiat rozliczne zboczenia z drogi prawdy i sprzecznoci) któro

df ai jednak pizezwycizy i Mtyemle stopniowo przezwyciaj wskutek postpu

pooania ludzkiego, nank i iloioAL Postp ten dokonywa si dziki coni wikszemu wy-

lównanin lacyonalnych i empirycznyi^k czynników wied^. Doprowadza on z jedn<y

strony do coraz dokadniejszego okrelenia prawidtowoc w przebiegu zjawisk wiata, na

podstawie lacjonahiego rozbioru danych dowiadczenia,- a z drugiej do coraz szer^zcg^o

noJnoju praw roznmti. wskutek wszcchstronnpcr^ wyjanienia ich trcfi piTiy pomocy tych-

e danych. Jednostronni' rozwifiii cif nlo vi poznawczej hdz w kii-runku podmiotowym,

racjonalnym, bd w kierunku przedmiotowym, empirycznym, a tmibardziej bezwzgldne

n«erwanie i przeciwstawienie tych czynników tamuje zawsze prawidowy rozwój myli

badawczej i pociga za sob rozlicz nieporozamicnia tak na polu nauk specyalnycb,

jak ffloaofii

Zroszt, zarówno Kant, jak i Spencer, w szczegóowym roiwojn swych pogl^ów

wjinzj, e wygoszony pizez nieh w zasadzie duaHem poznawczy nie dfe si konse-

kwentnie przeprowadzi, lecz powoduje race spizeczno' i. Obaj zmuszeni byli pnsede-

wszystkiem azna istnienie bytu przedmiotowego poza podmiotem. Jace doszli do tego

ciosku, skoro wedlucr ich za.sady podmiot nie jest zdolnym pozna poza nim lecej

przedffliotowoci r/.yf pi-'V7Tinnt'' '>-hnenia pewnego przedmiotu nie j(^-;t pierwszym

\ to najwaniejszym krokiem do jego poznania? Czy na podstawie danyi-h. kt<'tro prze-

konywaj nas o istnieniu przedmiotu, nie moemy zarazem dujsc do okrelenia i mnycU
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jego n^Mnoiei? Fneciw iMaikt byt pnedmiota oto jest cnmi odmrwuein od jego

iimych wasnoci ; pneciwnie, przedmiot oniBOjin zostaje pnei itiA| jako i^tniej^cy tjl-

ko na podstawie dziaania pewnjci okreffloDydi wtamoci nA nass umys. Doznajemr

dziaania tych wa^nr^pi w pkntkach, jakie w nas wywyhije, a wic nie wiedriolihy.mj

o i«tnionin pi-zcdmiotu, gdyhy ono nio narzucao si nam w formie pewnych nkrt riiyob

wasnoci. A to wji^tarcza, aby w zasadzie uzna mono bliszego poznania kadego

przedmiotu, o którego realnem istnieniu wtpi nio moemy. Jeeli wiem na pewno. «
utnije sionce centralne, wokoio którego biey c^iy nasz systmat soneczny w kiuronku

gwiaady Herkulesa, t > C2^ na tej podstawie Utnimia soca centralnego nie mog^ wy-

twoi^ aoUe w pizyliliiemin pojcia o jego neadnioych wlasnociBeh, wystpnjt^ch

na jaw w tem j^ bcaieniii? Dla CBego mamy 1^6 konieciDie baidiutj wstnemiciU*

wi w naeych d^mocladi poanawcych odaoaila do niewtpliwie isliiicg^ My
WBiedirzoczy?

Dalej, zarówno Kant, jak i Spencer okrelaj bliej .rzecz sam w sobie" i •nie-

poznawalne*, chocia w M«ftdzio neguj mono>^f' tfikirb okro-^le. Kant w swej Kryfy-

ce praktycznego rozumu wkracza w zakres V>> tu Tran> en lentalneg-o przy pomocy poczn-

da moralnef^o, w którem widzi skutek czynników uadempirycznych (/.u o btr. 211). Ldiy-

li zatem ze stanowiska podmiotowego zapon, zakrywajc rzecz £>am w sobie, i sta

si ojcem dacho^7m Fichtego, Schellinga i Hegla, jednostronnie idoalizmo, ozna^jc^

myfl podmiotow aa wyczny czynnik btotaego pomania wiata. Speneer ni, smd»-
ny whenem mylami nad nieokrelon istot WBWobnea^tpmkakf^e naan poBsiw,
kt6i7 sam wykopa pomidi^ .niapomawalnem'' i .pomawalnem*, i pneneoie na t
stKon Ci^ »86b traclf zacsarpany a tamt^, przeistacza bez dalszego skmpua «niepo-

mawidne* wedug gotowej mody npoznawainego*, t. j. wedhig idei mecianiczDej

ewolucji wszechbytu. "Wobec tej idei zapomina o rzeczywij^tej istocie wszech r^f**?^.

o bronionym prze?. ^^MAa absolucie i zastopuje go w zupeuoci dogmatyczaemi pizypo-

szezeniami przyrodoznawstwa. Byt fizyczny, rozwijajcy si' wedug praw mechanicznycb.

oto waciwa istota wszechrzeczy Spencera. Je.st to takzc metafizyka, ale metafizyka

wprobtprzeciwna tej, która si wywizaa z nauki Kanta; metafizyka, w zasadzie mat&>

ryalistyczna, wywodzca podmiot mylcy z besm^lnogo bytu przedmiotowego. Kle

byk) l,tedy w grundo neey powodu mówió aieioko o - «niepoaawalnflm* i d0WD>

dzi wzgldnoci wiedzy ladzkiq, ekoro aamn zaaada, wytwanjoa eae bogaelwo ^a^

wiek wiata, okazaa ai ponoawaln i nadto beaw^l^dn, bo wjjanijo wo^yriko

na wiecie.

Braki dnalizmn poznawczego Kanta i jego antynom^. 1»dcych gówn podstaw

agiiostycyzmu Spencora, wjkazali ju znakomici mylicido (Heoel. Herbart. SrHfv

PENHATERK Na szczeg 'lii iiwacr za^ucuje w tjTn wzgldzie krytyka Kanta przw. Ai'.

TRENLJKi KNni KC»A, W oduosnych acj jego wc»poninianych (str. 309) Ba(kiniac)i lo-

fficznydi, oraz w osobnj rozprawie, zamieszczonej w jego HisioriBcht Beirdge sur Pkikh

Sophie, T. III, 1867, str. 215 i nast. Zob. te Fb. Erbabdt, KfHak ier JEMydMain-
linoiiiiettldkre 1888| oras wszechstronny loibiór i^eh antsmom^ w nsjaowssem, paj^
dzbnem wyf (str» 288) dziele A. Dbiwba o flloBofii pn^rody Kanta, str. 186 i nsst

Foniewai HAioion, Kahbi i inni nowo*kaatyd angiela«y, wymienieni po cz^

ci ju wyj wród mylideU, któ^y zajdj si pod wpywem filozofii niemicckioj

(str. 308 l nast.), jeszcze preed Hurieyem i Spencerem wygosili zasady o niemonos i

poznania istoty bytu z powodu antynomij umysu ludzkieco. przeto ca ttj szkoa; ozia-

C2&y<\ w nowszych czasach czsto mianem agnostycyzmu I Darwin zalicza siebie rów-

nie do agnostyków. Przedstawiciele za klerykalizmu angielskiego obdamj tem mia-

ncTu kadego, kto si nio pnylcza w zupenoci, bez zastrzee, do ich dogmaty»3nych

pi-zekonaó.
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liienfcan aiigiflblia o agnoetyfliyiiiufi jest bardzo bogata; wielk szczególniej licz-

b nipiaw ogoszono w ostatnich czasach pneciwko tema kierunkowi zc stanowiska

teologiinmego. Jako praop. stukajc wyjcia z agnostycyzuni na podstE\wio lar«!7,iej filo*

/ofi- znego poj»;oia roiigii, wymioniam Fr, E. Abbota: The way aut of aytwatkism 18Q\.

Krytyka cile filozoficana zawart jost w dziotaeh. hnmicych dodatnich pogldów
w zakrobie teor)i poznania. Wymienilimy ju \v\/,oj liicktóre z nich (str. 308). Na
uwag zasagLij w tym wzglt^d^ue szczuguliiioj pruce Uodusona, Poetkba, Ferrie

Wielce dekawj, s powoda swej paradotuialnoei, zosbiór ag&ostjcysmu ogtosil

EL DE BoBBBTT p. t ^ffiMwfictWNe. Etftd mr udpiea ffiArieB peagmkttB de la connou

wnet, 2-gie wyd. 1892. Aat(»r nntnsa odnone pogldy Kauta. .Spencora i inpych

i Miii^ wykan, ae ,iuepomawalne* fych mylicieU opiom si».^ waciwie na uznaniu

czynnika nadzmysowcgo, nadempirycznego, gdy tymoasem rozbiór psycholopriczny tego

pojcia wykazuje jogo zmysowo i iMiipiryczno jwchodzonic. W istocie iuat?i\ tylko do

czynienia 7 poznawalnym wiatem zmysowym. .)a>ni\ jest rzecz, o taki -<Misualisty-

rmy dogmaty/iia po^iiawia autora monoci naleytego jsozumienia zasad krytyki poznania

nie tylko Kanta, aio i Spencera,

3. Zuaczeaie Hiozotii dla naak specyalnych.

Mówic o naukowoci filozofii, wykazalimy, e filozofia czerpie

materyal empiryczny dla swych badaii z nauk s])ecyalnyfh i tylko

przy ]iomocy tego materyahi raot^ sit^ przybliy do rozwizania wia-

sciwych sobie zada (str. 274 i 25^7 i nast. i. liozbiór zasad ]>ozytywizmu

i tak zwanej filozofii „naukowej'* wyjani jeszcze bliej znaczenie

nauk specyalnych dla filozofii (§ 10,1 i 2)- Obecnie wypada uzupeni

te uwagi szcsegóowem rozwiniciem zda, wypowiedzianych w para-

grafie o znaczeniu filoiofii dla nauk specyalnych (zob. str. 274).

Dwa znamienne czynniki filozofii: krytycyzm i dno do ogól-

ny na wiat pogldu (§ 5), wykazuj bezporednio, pod jakiemi

wzgldami filozofia w ogólnym ustroju wiedzy ludzkiej stanowi ko-

nieczne nzup^kiienie nauk specyalnych. Jest ona niezbdnyni warun-

kiem: 1) krytycznej cisoci i 2) wewntrznego zjednoczenia tych

nauk. Przekona si o tern nie trudno.

1) "Wykazalimy ju na swojem miejscu szczegóowo charakter

doguiatyi.zny nauk specyalnych 0,3). Kada z nicli o|iiera si(> na

pewnj ch podmiotowych i przedmiotowych, metedologicznych i metafi-

zycznych, poznawcz\^cli i rzeczowych ])rzy|)uszczpniach. bez ich po-

praedniego rozbiom. Wystarcza to w zupenoci do rozwizania naj-

bliszych zadali kadej z nauk specyalnydi, wzitej z osobna; ale nie

jest wystarczajcem z punktu widzenia zasadniczych w\nnagati nauki,

jako nauki Owe bowiem przypuszczenia dogmatyczne nie mog mie
charakteru cile naukowego, póki nie s naleycie wyjanione co do

swej treci i odpowiednio uzasadnione. Tymczasem iadna z nauk spe-
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cyalnych, sama przez si, nie zajmuje si nawet dokadnem sformuo-

waniem swoich logicznych i metafizycznych przypuszcze, a tem mniej

ich rozbiorem.

Z natury swych bada, nauki specyabie postpuj zawsze naprzód

w kierunku odrodkowym, od podmiotu do prz( dniioiu. Cala praca

umysowa specyalisty, jako s])ecyah8ty, ma na celu wniknicie coraz

bardziej szczegóowe w dany konkretny przedmiot badania. A jeieli

wznosi si do pewnych uogóbiie, czyni to, jako specyalista, wyoBnie
w sakresie i na podstawie swych szczegóowych dMiyoh Praca zai

zwrotna lunysn, refleksyjna, dorodkowa, wnikajiipa poea dogmaty*

czne przesanki, ooraz gbiej w sam podmiot poznania, w jego ozynno-

d poznawcze i w treó, któr w gotowej formie z sob przynosi,

TOzpocz^Tiaj^ badania specyahie; taka praca ley za obrbem nie tyl-

ko zwykych nawyknie specyaHsty, ale i w ogóle za obrbem bezpo-

rednich zada nauki specyahiej. Praca tego rodzaju ma ju z istoty

swojej charakter krytyczny w duchu filozofii (§ 5,1.).

Dopiero rozbiór krytyczny metodologicznych i metafizycznych

podstaw wiedzy specyalnej, nadaje jej charakter cile naukowy. Do-

póki nauki specyalne nie zdaj sobie sprawy ze swych przypuszcze

dogmatycznych, nie okrelaj dokadnie ich treci i nie wyjaniaj jej

naleycie, dopóty pozostaj one zasadniczo w zakresie mniej lub wi-
oej mtnycb pogldów naiwnego realizmu i ulegaj z atwoci roz-

licznym wpfywom postronnym, nadwyrajpym prawidowo ich po-

szukiwa i wywodów. Przytem naturalnie mowy by nie moe o d-
sodci naukowej, we waciwem tego ^owa znaczeniu. Jeeli postp

nauk specyalnych polega w znacznej czci na tem, aby kada z nich

uwolnia si, o ile mona, od wszelkich obcych naleciaod i sprowadzi-

a swe przypuszczenia do niezbdnego minimimi, ^o ozem mówilimy

na swojem miejscu ^str. 132 i nast.); - - to jasn jest rzecz, e tego

dokona nie mona inaczej, jak na podstawie osobnych pt^szukiwa,

powiconych krytycznemu rozbiorowi owych przypuszcze. Potrzeba

w tym celu ])rzedewszyptkiem jasno sfonnulowa ich tre pod wzgl-

dem metodologicznym i metafizycznym, porówna j wszechstronnie

z szczegóowym materyaem danej nauki, wykaza o ile przedmiot jej

bada i same te badania wi si wewntrznie z owemi przypuszcze-

niami i nakoniec rozebra ich donioso i uprawnienie z punktu wi-

dzenia krytycznej teoryi poznania i naukowo traktowanej metafizyki

Wtedy dopiero mówi mona o dsem uzasadnieniu tej lub owej

nauki specyalnej. Tego wszystkiego za dokona nie mona bez po-

mocy krytycznych czynników filozofii.

2) Nie mniejsz donioso ])Osiada filozofia ze wzgldu na zje-

dnoczenie i wyrównanie wyników nauk specyalnych. Wskutek zazna-

le
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czonej tendenoyi odrodkowej, waciwej tym naukom, specyalizaoya

wieday, w jednostroimjm fwym rozwoju, pociga sa sob zbyt atwo
chaotyczne rozdrabianie badai& naukowych w kieronka przedmioto-

wym. £a£da nauka speoyalna, oo wicej, kaida nawet ga nauki

apeoyanej przybiera z czasem coraz bardziej charakter samodzielny

i rozwija si, na wzór osobników organicznych, jako odrbna cao,
niezalenie od reszty nauk, a czsto nawet w przeciwiestwie do nich.

Spetyaiista w jednej nauce nie zwraca zazwyczaj uwagi na wyniki

bada w innych naukach, albo uwzgldnia jo z koniecznoci tylku

0 tjle, o ile one bezporednio si wi z jefro badaniami szczególo-

wemL Wskutek tego uwydatnia si czsto bardzo raca sprzeczno
w ogólnych pogldach na jedne i te same objawy ze stanowiska ró-
nych nauk specyfdnych.

Tak np. w chwili obecnej wielu specjalistów w isakreeie przyro*

dosnawstwa wygasza pogldy ogólne, sprzeczne zasadniczo z najele-

mentamiejszemi wymaganiami nank moralnych. Sdz oni, e nauki

przyrodnicze doprowadzaj do wniosku o panowaniu w wiecie prawa
bezwzgldnej mechanicznej koniecznoci i nie pytaj wcale o to, e
jti nie tylko teologia, ale wogóle wszystkie nauki specyalne, majce
za przedmiot kwestye moralni* iiistorya, socyologia, prawoznawstwo
1 t. p.), dochodz do w|)rost przeciwnego wiiioskn o istnieniu w ozo-
•vieku samodzielnej, twijrczej, wiec i w pewnym stopniu wolnej ener-

gii, objawiajcej si w jego dziaaniu, i e bez uznania tego czynnika

wjrzecby si musiay swego odrbnego, rónego od przyrodoznaw-

^tv^a, przedmiotu badania, polegaji^ego na ocenie moralnej stosunków

ludzkich (zob., comy w tym wzgldzie powiedzieli wyej str. 123,

128 i 135). Podobnych przeciwiestw bardzo wiele w ogólnych po-

gldach rónydi nauk specyahiych.

Wsssystkie tego rodzaju przeciwiestwa pomidzy wynikami ba-

da specyalnych daj si wyrównaó jedynie przy udziale filozofii

Ona tylko^ rozbierajc zarówno zasadnicze przypuszczenia, jak i wy-
wody rónych nauk specyalnych wskazuje drogt^ do wykrycia jednej

w sobie prawdy, nie dopuszczajcej istotnych sprzecznoci. Jak w sto-

sunkach ludzkich, porzdek spoeczny doprowadza do równowagi in-

dywidualn samodzielno osobnika i dobrobyt ogóu: tak to filozofia

skupia wszystkie nauki specyalne i przyczynia si do wytworzenia

z nich jednej harmonijnej caoci. Posikujc si dla swoich celów,

a w szczególnoci dla wydania ogólnego na wiat pogldu, wynikami
luink specrirabiych (str, 297 i nast.) i poddajc te wyniki krytycznemu

rozbiorowi, filozofia zmuszon jest porówna je ze sob i sprowadzi
do Wspólnego mianownika* A przez to staje si niezbdnym regola-

torem wzajemnego do siebie stosunku nauk specyahiych w ogólnym
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ustroj nauki. Ogr&nicza nieuprawnione uogólnienia jednych naok

i zmniejsza liczby ich dogmatycznych przypuszczeA; zaedla inne wyni-

kami swych docieka krytycznych i wyjania ich logiczne i metafizy-

czne zasady; wskazuje, ^dzie i jak nawzajem 8i«^ uzupenia wiiinj

i podtrzynmje w nich w o^<jle wiadomo uajwyszyiOi zada wie-

dzy, d który(^li rozwizania kada z nauk specyalnycii w swym za-

kresie i)i'zvezvnia sie winna.

w ten sposób w nieskoczone bogactwo wyników analitycznego

i empirycznego badania wprowadza filozofia czynnik syntetyczny, je-

dnoczcy, uogólniajcy i rozwija go konsekwentnie ai do wyyn, obej-

mujcych wedle monoci najszersze zasoby wiedzy. W umysy, za-

tapiajce si w badania speoyalne i gince czysto w ich drobiazgowej

treci, zaszczepia filozofia wiadomo zasadniczych celów jednej w so-

bie nauki i przedstawia im cigle na nowo najwyszy ideat myli

ludzkiej: moliwie peny i jednolity w sobie pogld na wiat!
Ta konieczna potrzeba z jednej strony refleksyjnej kontroli, czyK

kiytyczncgo rozbioru zasadniczych przypuszcze nauk speeyalnych,

a z drugiej wyrównania ich wyników ze stanowiska ogólnych zada
nauki, wytworzya szereg nauk porednich, wv ]>eniaj( yc^ii uw mie-

dzy pograniczn pomit^dzy filozo i naukami specyalnemi. o której

wspomnielimy wyej (str. 299). Nauki te znane s pod nazw filo-

zofii tej lub owej z nauk specyalnych, np. filotofia inatefiuUyM, ^tcfia
nauk przyradmet^fchy hUtogyanyckf jzykoznawstwa^ nanA ipaUetny^ pra-

wnych i t. p.

Geneza historyczna tych nowych ga^i wiedzy, stanowii^ch

ogniwa, czce nauki specyalne z filozofi, jest bardzo prost.

Rozrost ilociowy nauk specyalnych, oraz ich rzeczywiste post^

py w kierunku wiedzy przednuotowej, nadwyraly coraz dotkliwiej

organiczn jedno nauki. Przepa, która wskutek tego powstaa po-

midzy niemi a filozofi, przybraa coraz wiksze rozmiary. dzi«^-

ki szczególniej jednostronnemu dyalektycznemu rozwojowi filozofii

w pierwszej j)ntowie naszego wieku. Hkoel ''t 1831) i jego zwoleu-

nicy ])ragnt^li wprawdzie wyrówna ttj przepa, ale czynili to wycz-
nie ze stanowiska filozofii. Sdzili oni, e jeduo nauki stanie si

znowu prawd i yciem, gdy filozofia osignie bezwzgldn hegemoni
nad reszt nauk i gdy te rozwija si^ b^ pod jej kiemnkiem.

W istocie rzeczy jednak, ta hegloska hegemonia filozofii w spoeczeft*

stwie nauk równaa si despotycznemu ograniczeniu bada specyal-

nych, bo dya do skrpowania ich metody i przedmiotu wizami

z góry powzitego doktrynerskiego szematyzmu. To te usiowania

heglizmu w tym kierunku, po nie zbyt dugiem panowaniu nad \xmj*

sami, wywoay tem silniejsz reakcy w kierunku przeciwlegym.
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Wjraaia si ona gównie w materyalizmie Vogta, BOchnera, Mo-
LE3CH0TTA i iimyL-h, oraz w of^óle w bezwzgldnej dnoci nadania

wszelkiej wiedzy charakteru uaturalistjcznego, lub .pozytywnego."

Str%oouo tedy filozofi zupenie z tronu, lekcewaono jej badania kry-

tyczne, zarówno metodologiczne, a tern bardziej metafizyczne, i po**

wrócono bez skrapnlów do dogmatycznej wiaiy naiwiiego Feaiznm.

wiadectwo zmysów uznano zajedyne ródo wiedzy,a nadto pozbywszy
fscyonahiej loytyki emprycznyok danych, wznawiano dowohiie

doktiyny 18-go wieko, nadaj%c im samozwaficzo miano ^wyników nauki

nowoczesnej.*

Taki stan rzeczy by panujcym w nauce, poj(jtoj jako cao,
V poowie biecego wieku. Nie byo wtedy prawie adnej wewnt^trz-

nej Jicznoci midzy naukami specyalnemi i filozofi. Materyalizm
zaj skredytowa do szcztu joj znaczenie w oczacli samodzielnych ba-

daczy, spccyalistów. Siuniennicjsi wród nich wyrzekli si w ogóle

wszelkiej filozofii, wic wszelkiej kryfyki poznania i wszelkiej dno-
ci do (^Inego na wiat pogldu i zatapiali si^ wycznie w swe ba-

dania szczegóowe.

Filozofia odczuwali wptwwdzie doó wczenie braki hegloskiej

dyalfiktyki i ju w osobie Hbsbabta (f 1811) nowa^ uwzgldni
w swych badaniach dane innych nauk, szczególniej matematyki i przy-

rodoznawstwa. Pomimo to nie zdoa wznie si znowu tak prdko
ta przynalene jej stanowisko nauki zasadniczej, uniwersalnej, obej-

mujcej ca wiedz hidzk, w jej krytycznych podstawach i ogóhiych

wynikach. Przecie to dotd jeszcze musi wystpowa z obron swej

^r.aiikowusLi," wobec nie tylko teoryj Comte'a i Langego, nalecych
joi do liiijtoryi, ale i wobec ich licznych zwolenników po dzie, dzi-

siejszy (§ 9,1 i 2; 10,1 i 2).

Z czasem atoli, wraz z wszechstronn krytyk tak heglizmu, jak
i msteryalizmu, podjto ponowne starania okoo naleytego ustosunko-

wania filozofii i nauk specyahiych, oraz pc^czenia ych skadowych
czymiikdw wiedzy ludzkiej w organiczn cao, iunkcyontgo prawi-

tltowo w dudiu jednej w sobie nauki. Coraz y^s li j i wszechstron-

niej dao si sysze haso powrotu do Kanta, a wpyw jego krytycy-

smu na pierwszorzdnych przyrodników naszego czasu, rozbudzi
i wród specyalistuw gbokie poczucie potrzeby oparcia awych bada
la zasadach krytycznych. Wy^^oao to liczne prace nie tylko lilozo-

ow, ale i przedstawicieli imiych nauk, zarówno nad metodologi wie-

Izy specyalnej, jak i nad istot tak zwanych pewników i praw, które

lotd dogmatycznie przyjmowano za podstaw bada, nie pytajc

ikd pochodz i jakie jest ich prawdziwe znaczenie. A prace te wa-
ijue^ w systematycznym rozwoju swej treci, przybray w ostatnio^
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czasacb charakter osobnych gazi wiedzy, poiredniczcych pomidzy

nankaim specyahiemi i filozofi, a znanych pod nazw fiJoiofii ró:faiych

nauk specyalnych.

Przedmiotem zasadniczym tych nauk jest krytyka filozoficzna

wiedzy specyalnoj, a wic rozbiór zarówno sposobów poznania, które-

mi si posikuj^ nauki specyalne, ich metod, jak i^ rozbiór zasadni-

czych przypuszcze i wniosków odnonie do przedmiotu bada^ nank

specyalnycli, t i. ich czynników metafizycznych. Zt%d w skad filo-

zofii kadej z nauk specyalnych wchodzi winien:

1) rozbiór jej zasad metodologu:znyeh, i

2) rozbiór ogólnych poj metatizycznycU, b^d^cych podstaw

wszelkiego poglda na jej przedmiot szczegóowy.

Pierwsze z tych zada znajduje swe uwzgl^enic, szczególnu j

od czasu wyjcia Lo^ Milla (18A3), w obszerniejszych opracowa-

niach tej nauki pod nazw oUd nauk 9p$cyalnych : matematyki, przy-

rodoznawstwa, psychologii, historyi i t. p. Tu nale po MiUu szcze-

gólniej prace Baina, Wtodta, Duhaidsla, Diltbt'a i innych. Drugie

natomiast za.lauie sprowadzano zazwyczaj do filozoficznego rozbioru

b.ii pewników, bdz .uLjogóbiiejszych praw, stanowicych zasadnicz

tre przodmiotow ronych nauk specyalnych. Tego rodzajus odnosne

prace Hiii.Muyi.TZA,KL. Behnahda, Du-B.,is-Reymonda, DtynaiNOA^LiAB*

PA, Wundta, B. Eedmanna i wjciu ninych. Na podstawie takich ba-

da nad metodami i wynikami wiedzy specyahiej, pojawiy si dopie-

ro w ostatnich czasach peniejsze opracowania filozoHi tej lub owej

z nauk speoyahiych, uwzgldniajce w jednej naukowej ( aoci oln.

powysze zadania Jak np. filozofia matematyki O. Schmitz-Bdmokta,

filozofia nauk przyrodniczych Fu. Sohultzego i t. p.

Ze wszystkiego, coAmy powyej powiedzieli o znaczeniu fikwofii

dLa nauk speoyahiych, wynika, ie uczony, nie majcy naleytego po-

jcia o filozotii w ogóle, a w szczegóhioci o badaniach krytycznych

nad ostatecznemi za»sadami i T^^ynikami swej wasnej nanki, me aejm

zado ani wymaganiom cisej Wiedzy, ani te wzmeó si^ moe

na stanowisko og.')lnicisze w swyck pogldach naukowych. Specyah-

sta tego rodzaju bt^d/i^' w najlepszym razie albo dobrym rui^mii,

dokonywajcym' sw prac z pewn zrcznoci (np. na polu przyrod-

niczem), albo te uczonym scholastykiem, posikujcym si nalezycu

szkohi wiedz swej specyalnoci (np. w zakresie filologu, historyi

i t p)* rie nigdy nie zasuy na miano samodzielnego badacza,

w óoisem znaczeniu tego sowa. Przyczyni si^ moe pod niejednym

wzgldem do zbogacenia dotychczasowych zasobów bd dowiadcz

nia, bd emdycyi specyalncj; ale nie wywrze szerszego wpywu m
prawdziwy postp wiedzy ludzkiej. Postp taki moliwy jest jedyni*^
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])Tzy gbszym pogldzie na krytyczne zadania nauki w ogóle i przy

cisej cznoci pracy specyalnej z diiocii| umysu do ogólnego na

wiat pogldu. Jedno za i drugie jest wynikiem wyszej kultury

uuiysiu, zawdziczajcej 8Wd istnienie iilozolii i jej dziejowemu

rozwojowi.

1* FUosolla nauk speoyalnyoti i J] literatura* FUoaoli mmk
tfmfolnjfch odrdini nMy od iUoaofli itaegóioteej, badjcej tei Mme pnedmiotj, oo

i BMki ep^ejthkB^ t/lko z mnogo stenowiaka (aob. str. fiO i nttt, 118). FOott^ prty-

nig i flogafia NMiik pnyndnktfftk^ o to dwie sapehale radne geoiie wMsy, któfo si
wfiftirdile nsapelnisj nawzajem^ ale ktdiydi mloeni le sob nie oaley. Filozofia

pnrrody ma za przedmiot pogld na sam przjrod«j ze stanowiska krytycznie wyjano-
oych zasadniczych poj o bycip w ocróle i jpl-o oTijawa^ h filo^^fia zan nauk pr/yrodni-

'^Tfh jest to rozbiór metody, pewników i pia v osrólnyci jn-ztp-udnz-nawstwa, na podsta-

wie krytycznej teoryi poznania. Ta sama roni 'a T^chodn puiiiiHdzy tilozofin historj'!,

jzyka, spoeczestwa, prawa, religii, a filozofi nauk historycznych, filologicznych, spo-

tocBijdi, pmwnych, teologicznjcL Tu chodzi o rozbiór nauk specyalnjcb, a tam o lOR-

IMr aamego pnedmlofea ich badania.

Flerwaw mtj filnaoifli nauk fpeo^alnydhf lotw^joej n eona peniej w nj-

MWBFdi cauaeh, napotgrkamj fliowa n EamtAi a miaiiowicift w jego wspomnianym

joi wyej (str. 306) rozbiorze krytycznym laaad matematyki i naok pnqr>odnlczych.

Ta nale przytoczone równie (str. 04) prace |ego: foettki metafigyatne przyrodo-

llozwój jednotrounego racyonaliznui i dyalektyki po lCanci«* (FiCHTE. Schki.ljnu,

iIkukl i ich s7icoy> przytumi te ywe zawizki kryty<;v/.iiiu w sto-.Liiika do nauk spe-

eyatojrcb. Dopieio wspomniane powyej (str. .S20) prace Milla i innych logików nad

Metodologi nauk specy&Inych, orai wzDowkme stodja nad Kantem, doproinukily tak

flooolibw, jak specgnUalów do iwladomoid o koniecBnej potniebie poiwiooenla owAnych
bada kijt^cBiemn loMrowi sar6wno metodologionyeh i metalbycmych nsad, ySk

i oftatacnyeli wyników naok apeoyalnych. Po^ytjwiam Ooutr a mona by uzna xa

pewnego rodzaju filozofi nauk specjalnych, gdyby w ogóle posiada cechy charaktery-

Uycacne filozofii (§ 5), t. j. gdyby w ogóle by filozofi. Brak jednak zasad krytji^znych,

omz wyrzeczenie siff dnofi do ogólnego na wiat pogldu, pozbawia pozytyA-j/iu nio-

nusc-i prawdziwie filozoficznego rozbioru i wyjanienia tak ostatecznych podstaw, jak

i wyników nauk -pfcyalnych (zob. ij lO.i.).

W zakresie metodologii nauk specyalnych zwrócono najwczeniej uwag na muki
przjfrodnicze i panujc w nich metod indukcyi. Prócz wspomnianych ju dzie; Ba-

KOKA, ojca nowocaesn^ metody nank przyrodniczych, i Nbwtoma, który osnpenil teoiy

indokcyi kilkooM piawidiami, wyjateioaemi na podstawie bada nad oi^iem powraech-

Dem, a majoemi na cehi wekao diog« do wykiyeia prawdzlwycli przyczyn i^awisk

^rciae caosae) w pnedwetawieniu do hipotetycznych (zob. wyej str. 10 i 11), aaahi-

gaj na tiwag w tym wzgldzie jeszcze przed Millem gównie na>tF.»pujce pra«'e:

.loHN fKRSf^HKL, Preliminnr'/ iHcourHr an he study of^ natund pJiilosophfj

lizieo to mona nazwai; pierwszem opracowaniem tilozoficznejro Wstpu do luiuk yrzyrodni-

ayoli. Skada si ono z trzecli cz'i i: 1) O zna^wniu naukowocro poznania przyrody, 2) O za-

-^adach pn«yroduznaw8twa i prawidiacli .>\ stematycznego badania nu tem polu, 3) Klasyfika-

cyn nauk przyrodniczych. Attt<ff foi^ ija ju szcasegóowo teory indukcyi, wyjania jej
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zwiiok X dodakcy w badaniAch piayrodniczych i opiera si na jjk^nfiu pojcia prmr

pnjnAj, Pod wszys-tkicmi tomi wsgldami dziolo to pnyosjmlo si b««porediuo d«

Sjserszojjo ro/\vinici» '/-asad indukcyi w /^^^frr "Milla.

\V. WiiKWKLL. SoL-um Orqanon retwr,itum. l*iorw3z cz»;s te^o dziea .4anowi

znakomita historya nank induk. yjnyrh p. t. iff^fory of Oie indtidwe (tciencfs, 3 tonij

1K?7. wyd. ia')7; drug ziu cz..\ci jost wspomniana ju wyej (8tr. 308) F9m^
vai<k ;u<li'hr,'/jHych. Whcwell opiera si na zanadadi krytycyzmu Kanta. W ostalwi

dziMl.r wykazujo on, e zadtoe nauki polega: 1) na roasbione poj lasadnieiych un^ii.

i 2) na wykazaniu zwizku pomidzy danemi dowiadczenia pi^ pomoy ych poj »•

sadniczyeh. Z tego stanowiska nztnuim Wliowell zarówno ogólne zasady poznania ne-

czy, jak i szezogtUowe metody olworwacyi fektów i wytwaizania jasnych poj ora

nogólnirii indukcyjnych.

MiLL W swoj Tjogke oliok ro/Jaoni zasad indnkoyi i przyrodoznawstwa, po-wit-. a

osobn, sziwt k.si<;g.' loj^co na^tk o dudiu^ w kUniy roztrzsa metodologiczne podstawy

jisycholofrii. socyolojj^ii i hif^twiyi.

W Lnffhr IAiKA i/ol.. wyoj sti. lU) napotykamy osobn, pit ksigo P- t« ^
y,ka nuiik, która oi..'jmuj<> szczegóowe opracowanie logiki matematTkif lliyki, dioni

l.iul.i-ii. psy. holof?ii, nauk klasyfikacyjnych (minemlogi, botaniki i zoologji), login nauk

praktycznych, polityki i medycy.
H. Spencbba Pimeme zasady (zoh- wyej str. 14), majc na ooln uzasadni pow*

szochno prawo rozwoju I zastofsowa* je do wszystkich dziedzin wiedzy ódzkiej, mog

take uchodzi za rodzaj filozofii nauk specyalnych.

Wi NDT w swoj MchMhloijil jako drugiej czci lAtgiki (zol., wyej str. :i09t. m -

wi szczegóowo o !fH_'i.. mat-niatyk. nauk przyrodniczyh i nauk o duchu. W picnr-

szoj traktui^: o ogólnych zasadach lupcznych mat<miatyki, dalej o metodach arytmety<»

nv< h i <,'(uiuetrycznych, wreszc ie o pojciu tunkcyi w znaczeniu matematyczneni i jego

zastosowania! h. W logice nauk przyrodniczych rozbiera Wondt naprzód ogólne wady

badania ijrzyr.idy, a nastpnie zajmuje si szczegóowym wykadem logiki fizyki, chewi

i biologii. logika nauk o duchn traktije o metodzie bada psychologicznych, o logice

nauk hbtoryczn3'ch i socyalnyeh i wreszcie o metodzie filozofii (zob. wyoj -tr. 65).

•Specjalny rozbiór metodo1op:icznych zasad nauk o dndin zawienj dziea Dmu-

MKLA i DiLTHKYA, wspomnianc ju wyej (str. 15 i 18).

Lic;zne monocrrafic. zajmujce r,i szrzccoowyni rozbiornu lid/. jH'itnik>'nr nidl*^

iiiatv<'/jivi h, hd riMj ogólniejszych praw i)i7.yrodozTiaw8twa przytaczamy poniej, mówi;^'

KZ^zesólow.i o sto-^uiikii filozofii do nauk przyrodniraych lij i 3).

•luKo [.race, uhejmujco mniej lub wicej systomatyc/uy wykliul filozofii pojedjT'

i«ycli i,T'»P i>*ii>l* specyalnych, wnnioniamy tn nastpujce:

1) Kwestyami z zakresu filozofii maittmatyU i nauk przyrodniegydi zjmnj si:

J. J. Baumann, Uebtr die L^ren von Baum, ZeU w. Maihmatikm der manertH

PhUosopkie, T. 1, 1806. T. 11 1860. Praca przewanie hiatoiyczna, zawiera jednak tan-

znm liczne pouczajce wskazówki, dotyczce filozofii matematyki Co do staaowislca auto-

r zob. co wyej 0 nim powiedziano str. 15.

O. Schmitz-Dfmont. Filozofia nattk matematycznych (r.oh. wy/cj str. *286). Tre'

1) /i«xsady oi(ólne. 2) Komiinat<m'ka. 3) Oeomctrya. 4) Mechanika. 5) Wyniki metnfi7v-

r/nc. Autor ma na oku gównie rozbiór poj<' juattimatycznych. z putikru widzonia p?v-

( lidlttj^i. zncKo i jest piY.eciwnikieiii nowszych spekulacyj na polu matomaryki.

\V. RosKNKRANTZ. Dtc Pruicipien der Nainrwissentchafi 1875. Po wyjaniGDin

kwestyj mctodotogi<-znych pr/.yrodoznaw.%twa, autor poddaje szczegóowemu rozWorowi po-

jcia: matoryi. Hiy i ycia, i »tam si wykaiaó ich zaleno od zasadniczego pojcia ro-

zumu, dzialaj(»gu w przyrodzie wedug praw staych.
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L. Burs, Tsa uci^ncf df la (juanH^ 1880. Jo^tto wykiid zasadniczych pod-

staw irjtmetyki, algebiy i analizy ze stanowiska filozoficssnego. Za punkt wyj-

cia ny aatoiowi ajateniAt kat^^goryj umysu, wyprowadsonj z fliktów wiadomo-
id, Bmcs ttift pjssyasjmtk m pod wiebnia wi^grldami do wjijanieiita rostnaaDycb

Fb. Schultze, PhUosopMe der Naurmssensehafty T. 1, 1881. T. II, 1883. Os. I-esa,

bl«toiyc2na, Oz. Il-g^ podaje ^wyniki krj tyczno" co do zasad przyrodoznawstwa w du-

chu Kanta, przy^^zem jednak autor \rvka7iijf» zarazem doniosot- zfi^ady e\volurvi j ^tin

pray jfj pomocy wyjani trei- apryoryczn umyi^lu (aob., co powyicj str. 309 powie-

dziano (1 podnlmyiii pogldzie H. Spencera).

K. Kjoman, Uitóere Naurerkennniss. Bcitriigc zu einer Theorie der Matlienui-

lXk %. Fhysik. Przekad z duskiego przy udziale antom 1883. Po wstpie rozbior au-

tor: 1) Poraaiiie apriuryc7.nc, (-zyli nanki formalne: matematyk i logik 2) Posnuinieem-

pii;ene, cyli nauki realne: pn^yrodoznawstwo. Stanowisko zasadnicze autora zblia si
da Kanta, pomimo krytyki wielu jego szczegóowych pogldów.

E. Naville, La phyftique modrrnc. FAndrs historuiues e phUoftophiuea 1883,

2-gie wyd. 1890; przekad pob^ki przez K. S. 1886. Cao obojmujo nastpujr^e stu-

dyi- \\ rh.iraktcr wspó, zp^noj fizyki, 2) .lej rozwój, poczwszy od Kart<'zyti«zn. Fi-

ii /.ofia jej ^aaycieli, \) Mzyka i moralnot-. 5) Wnioski fil(v/.(jtii zne. Autor kr\ tykuje

pMylywizm i materyalizni : Itroni idealnych dnosi i iniiy<ii i wykazuje, o nii^dzy nie-

mi i cile naukowcrai wynikami wspóczesnego przyrodoznawstwa nie ma istotnej spnse-

B. WOBMS, we wspomnianej jni (str. 810) pracy elementarn); p. t 2Sa8adtj /Ho-

tolH noMiouf^^ wydancij jako pn;ygotowanie do nzyakania stopnia ,1»akalana matematy-

ki," traktuje w sposób jasny, ebo zwizy, o metodzie matematyki, fizyki, bistoryi na-

toi^nej i nauk spotecsnycb.

Tu naley wspomnie o przytoczonych ju i4r. 228 i :5n{)) gruntownych i zarazom

najnowszych praearh w tym przedmiocie : HwPTiiASSA: Metafizyka loe u'spór:t'fnwj fayo-

''^*t, i Hkyman A ; Pratca i pieruHmki naukorrryo myjrnia. Pierwszy roztrzsa zo sta-

uwiaka Ólozotii Anknahh sa (zob. wyy,oj .str. Ifi i na>t.) zasadnicze poeldy na wzajem-

ny do siebie stosunek zjawisk psychicznych i danych tizyologii, w celu wyja.nienia kie-

rowniczych punktów wiilzenia Qdtonde Gesicbtsponkto) dla dynamicznej teoryi ywych
jmiestw. Drugi za, po rozbiorze zasadniczych praw logicznego mylenia, traktuje w cz-
ad specyalikej o zasadach poznawc^rch matematyki i nank pf^^yrodnic^eh.

2) Filozofi nauk historycenych niektór^r antonynaziywajAwfOi^AiiI. OdrAnie j
nale}' od hisorffutofiii która jest filozofi nie nauki dzicrjów, lecz samjcfa dziejów. W za-

kres bistorjki wpadaj nastpujce prace:

Pierw^zorz<;dnv historrk nowszrch czasów Leop. Rank ju w r.. I>t24 oL'lo-i

prac p. t. Krifik nmrrrr Gtschiihiachreiber^ 2-gie wyd. 1874. która ma znarzcnie pod-

stawowe w zakresie m(.'to(lologi! nauk histon^znych. Ihiuku doina-ja <\<: oparcia bada
historycznych nie ua kronikach, paniic^tuikach, opowijidaniach i rym podolmy< li drii^'orzi^-

tey«b ródach, leci przedewszystkiero na sahy&at^ historycznych (Ueberreatei, ory<;i-

nalojcfa dokumentach i t p., sporzdzonych bez adnych celów ubocznych jako bezpore-

dnie objawy mchn dmejowego. One tylko dj monoió kiytyczn<^* oceny innych róde
wiedzy btstoiycznej. W tym to duchu rozwya si hiatorya nowoczesna, jako nauka

przedmiotowa, w przeciwstawieniu do pogldów na dzieje^ przeniknionych podmbtowoiiii

teadencyami dziejopisarza.

Z tego stanowiska ogosi ui zo Rnnkesro TT. Sybkl poii''zai!\c rozprawf. powi»;co-

roziorowi zasad wiedzy history- ziiej. p. t. Vebev die LUaitze des Jmhrisdtcn Wisnens

lbó4 (take w Jego: Yortnige u. Aufsutze 1874).
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H. T^. RucKB, IRMdt^ of cifKealtoii m ^pi^jmI, d tomy, 1857 I nast pne-

kad pdbld Wa. Zawaoskibgo 180& Ddeto medokocMBie i powodu pnedwgMWpj
mierci aatoim. Wyne tomy obejmuj badanii pi^ygotowawcie I ioiti»mi w nao-
lu^ czci kwosty ogóloych zasad i metody historyi, jako nauki. Boekle w durho da-

tiirali2mu dowodzi bf7:w7gI»^(lnoj zalenoci dziejów od warunków zewntrznych: klima>

tu, ^Ichy. ywnori i t. p. Traytom opiera fii na wynikach statystyki i nauk «5pow3-

nycb, naturalistycznic pt»it;tv( li. Zasady te maj doprowadzir- do \vykryi:ia rozwo-

ju hbtoryt ziitigo lii*l/,ku.-.< i. po«4tpu daiojowogo opiera Huckle prawie wycznie aa

postpie iciedzy, przyznajc czynnikom moralnym podrzdne znacaenie. — W kiytyce me-

todologii bbtoiyczncj Buckle'a, Wundt {Logik, T. II, 640 i nast) wj^kazuje siu»iie, te

nie posiada ona adnych cile naiikowj^ch podstaw i dla tego doprowadsa do wyaikw
i^chwlejsychi tiywialnycbf* aacwaoych pnei BnGk]e'a piawamL Ttidm itp. jest jego

,pnwo,*^ de postp Indakoei nleay od poanania praw, ladi^ch i^widoun Ule jsst

to, wediog Wnndta, dadno prawo ..history* zne,^ lecs fkkten psychologfioB^riB, suu-
ozajcyni wpyw wiedzy na pozostae objawy ycia umysowego. Hstorya za ma do

rzynienia z faktami jodnostkowomi, indywidualnymi, niopowtarzajcomi si nigdy i ni-

gdzie w sposób jf-dnakowy i <!latego ich sprowadzi nif» mona do praw w duchu naok

pmyrodnii-z^rli / ih.. co wy/i str. 125 i na^^t. powiinlziano o id'i prawa).

W diiulia Buckle a zapatruje si»^ na zadania historyi, jako nauki, Tains. Zob.

szi^zt^óiniej Wn^ do jego historyi literatury angielskiej {UiaMte de la UMraimt mh
gkae^ 6-te wyd. 1886) ; por. ted co wyej (str. IW) powlediiaiio o jego pogldzie na

sstttk i jej driejo.

W pnedwstawieoin do tyck natOFsliatycniyek pogldów, M. Lazaeub wykazoje

potr/elM; zwrócenia uwagi na czynniki psychiczne dziejów, na dziaajce w niek Idan^

wnitiw idee, w prary: Fcher die Idem i/i der Oeachirhfr, 2-gie wyd. 1872.

.L (i. Dkoysbn, Grumlruis der Hislorik 1868, iJ-cie wyd. 1882. .lestto pra.-.

któr:\ nazwa*^ m^nna pierwsz tilozofi nauk historycznych, gdy obpjmnjc caosc odno-

sny<'h Ijida i rtv/.trziv^a krytyjanie ich ostatcc/nfl zasady i iucto«ly. « >l.ok rozhioni

czyunikuw przyrodzonych, wpywajcymi na rozwój dziejowy, Droy»en za/jia^^ wszech-

stronnie, xe historja ma za przedmiot wykazanie ssarazem czynników umyriowych, sn»>

góbiej idej moralnych, wytwamj< yt h dzieje. W dodatko mieci si krytycmy roMr
pogldów Bakle'a.

Rozbiór iNTiedmiotu i zada powsiediu^ historyi kultniy podfe F. Joo: Die

KvUimjeschichUKhreifmnif, ihre Enimckdung u. ihr Problem 1878. HLstory kulturr,

uwzgldniajca c}t'>^rni(' tak ty dane, autor przeciwstawia spekulacyjnemu, lnh t»» r*'-

Hek-yjncinii t)pracowaniu dziojów. opart'nni na ol 'tlnrc]) bLstoryozo6cznych ideach. Pizy

tem nie zaprz(fcza jcnlnak doniosoci i tf^j^o oj<tatniego traktowania hift^ryi.

Stron przewanie techniczn >adan histoiyrznych uwzgldnia K. A. Fkkkiun,

Tke meUiods of kwioricaL sitdy 188C.

Wyczerpujc;^ metodologi historyi jako nauki, roabiór jej przedmiotu, stosaaka

do innych nauk, sposobu wniknicia w swiiek lkkt6w histoiycanydi i 1 p. aairisn

daieo K Bbrnbbma: Lehrbiuik der hi^orndten MeSiode 1880. Tende autor rsipatiy-

wa poprzednio stosunek bada histerycznych do filozofii historyi, \\7kazujc idi ilri^psk

wewntrzny w pracy: GescJtichtsforschung un4 Geschichtsphiloaophie 186D.

li. iiouRnFt.M'. Uhlsfoirc et len hiMoriens 1888: pr/ekhul p<»lski przpz A. .S.

Autor, wspomniany ju wy«'j ('^tr. 17), domaga si tu w duchu Comtea i Buckie a-

abv bisturya, jako nauka, miaa na oku wykrycie praw niec]iani(7.nych mchu dziejowe-

go. Zapr-ieczajc ^il^llo(lzielnoci osobniku, wszelku-iuu w ogóle indywidualizmowi, wy-

stpujc .stanowczo przeciwko teoryi ludzi wielkich, osobistoci dziejowych. Bonni^
sprowadza metod naukow w histtnyi do sbiora statystycznych danych, do pogldu So-
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bowegD na rww^ nientnego ttonio (la fonie des boomitu). Pnjteni jednak mar^r
• postnie i stara uii; nawet okreli matuoatyr^tnio prmwa jogo, mstawiajc je a piawem
pnwoechnego ojiiflnia, Janin jest necz, e tego rodzaju fizykomania nie tlómaczy

dziejów, lecz pomifa milczeniem najolomontarniojszy r z}*nnik n\chn dziejowego, jakim

jest samoilzielna twórcza oncrgia czowieka, dca do urzeczywistni(>nia ideaów w y-
ciu. Zoi. comy wyej § 8,2 powiedzieli o ideale i twórczoci, oraz wzmiank na str.

3S4 o krytyce pogldów Bucklo a przez Wundta.

O. LoKJfNZ, Die Geschichtsumaemchaf^ T. i. 1886, T. 11. 1801. Jt^tto historycz-

ae^oytrcznj ittbfór dolydicBMOwyidi pogldów na mdaida metody nauk htatorycznycb.

Aalor nwigldsia tn msegdiowo kieronki: filoiolleBiy, polityczny, pnorrodaio^ i knl-

taiaj. Wedog jego idania (T< ly t90% wadwjm pnednioteni bistoyi jest sbadanie

fogtijn i enaowego nastpstwa wiadomej diialabtoci calowieka na pola stosimków

pa^twowo-epoecznych. Przytoni wprowadza, ji^o now zasad, wzgld na BwiMk i na-

^trpstwo pokole w l)i8tor}'i (Generationstheoric. ntr. 270 i nast). Na szczególn nwagQ
luhiguje te rozbiór poi^ldów pTzyrorlni'-7.ych na dzieje (atr. 13.3 i nast).

Alf. Dippe. Dos Gcschichtft^f\i<Uv)u IWl. Prac<; to szrzp^rólniej poleci mona
/ (K)wodu treciwego a jasnego wyklaUu mctrulolnL'^!) hiNtoni w zwizku z tilozofi.

Tre; 1. Dotychczasowa filozofia bisoryi. 2. l*ogImi empiryczny na Imtory. 3, Wy-
aU kistozyczno-psychologiczne i Beliaiqr«Bie. Stanowiiko ttoMificnie aatora odznacza

iMweMi edn i bentimin kiytycnoei.

N|nown piac w tpa nkieiie jest ksi&a Ch. GHABamt: Vhutoir9 et la^en^

«6 1808b Anttnr cJioe wyjiani bistory na podstawie rozbior mj&k, W tym oelu ust-

tnje wyktM^ ie gównym czynnikiem, cspym lodzi, wnwarsjeym KpotecMÓstwo

i geniiifsz narodowy jest myl, idea. Jastto zarazem najpotniejszy czynnik cywilizacyi

i postpu w dziejacb ludzkoci. Pomimo caej doniosoci tej zasady, wyznar naloji ^
i«po»ób fmktowania odnonj'ch kwest \ i autora jest bardzo powierzcbownym.

Si Do liadaij nad fUozofi nauk jHoUujuznych i Jzykotnawstoa odnosz sit;:

A. Bocku, Encyklopadic u. Methodologie der phUoloffischen Wissetischaften, nowe
wyd, 1886. Pojmt\jc filologi, j^o nauk odtwarzajc umysowo nic tylko jzyki, lecz

w gto caikowHe ijcie aaiodów staroytnych, BOekb wniós badania na tern pola po-

Md dioliia^gowe okolantwo i polp^yl je soile z ogólneroi dBnoóeiami wiedqr lodddj.

W ninijsHoa dsiele niaeiidnia ten swój pog^ i pmdstawia troó nauk filolegicsnych,

oms rodki pomocnicze do loiwi^ania ich ladan. W oelu we Wa^jm roxtti|Ba

naprzód ogóln ide filologii wraz z pojciem jej encyklopedyi i metodologii, a nastpnie

traktuje oddzielnie: 1) o naukach termalnych filolooii (hermeneutyka, czyli interprotacya

2AiTTk''w staroytno'Vi i zasady krytyki^ i o naukach realnych, czyli niateryalnych,

liiajcych za prze liniot zbadanie i odtwor/.enic rónyh objawów ycia publicznego i pry-

watnego narodów staroytnych. Jt^tto dotd dzieo klasyczne w tym przedmiocie.

Ud czasów wydania przez Fr. Boppa 1867), ojca jzykoznawstwa poiównaw-

OBgOi, pracy nad sanskrytem (1816), rozwija si ono samodidelnie oliok dawnej filologii,

pi^ai|c naiw HngtcktgkL Waajemny do siebie stosunek tyeli gtit wied^ty bisto-

tjen) poda powód de licmych spotów midsy ncnmymi. Znany lilolog Jsbet Cur-

Tius twierdzi (Die Sprachuergleichung in ihrem YerUdinias tur klassischen PAtlotoj^,

2^0 wyd. 1848X e filologia bada jzyk jako objaw kultuiy umysowej, jzykoznawstwo

za ma na oku jedynie «tron'.' naturaln iz}-ka fdie Tnltur- und Natur-soitc der Spra-

cheV Pnceciwko temu zdaniu wystpi r"v*'iu' znany lingwista FI. Stkinthal w prary

:

PhtUtlttjw. Geschichte nnd Psychologie lb()4, dowodz*-, e j''zvka nie mona bada<- wy-

cznie id z tej, bd/. z owej strony; jzykoznawstwo naukowe musi uwzgh.>dni je-

dnoczenie obie strony, jako bezporednio ze sob poczone w yciowym rozwoju jzy-

ka. Boiwi^^Biiie powyszego spora sprowadaa si do adania, ie jzykonsawstwo stano-
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wi jodn 7.f skadowyf^b rzp-ri ilol(Lrii, któr jednak i)oj;v naley w znHi7.<'niu n)7,>z*-

rzonoiu, jako t)liejiiuij;\. ;\ liadauia uad be^poredniemi objawami ycia uinysowetro nie

tylko tak zwanych narodów kla^sycznych, (ireków i Uzyraian, lecz w og:óle wszystkich

narodów, przyjmujcych czynny udzia w rozwoju kultury. W tym duchu oga^izaj uoeni

oncyklopedye nie tylko filologrii klasyc^ej, lecs i noW8i|\ iip. romoMcU^ (G. Omw,
1884), angidiiag (K. Eei, S-gie wyd. 1860), gmiuMti^' (H. Fao, 1801) t p.

Wskatók teoiyi roswojn Dabwina powsta jeascw urny apto^ dotyaey ogdbujgD

naukowego charaktera jzykoznawstwa. Jedni wród nezonydi, jak Max MDsb (£ec-

tures on hc science of hngunge, nowe wyd. 1880; strosaonnie polskie sporzdzi!

K. FsTREK HER lS(J7i. Al a. ScHLEicHKR fD'u' Darwinmhc Thcorie 71. die Spretduciggen-

Schaff 18r)3) i inni ilowtulzili. e j<'>r ono nauku przi/rodnicz. Podczas jrdy W. D.

Whitney (Sfndi/ 0/ limifuu^i' 18t»7, stmsci po polsku A. DYdAsr.sKi w Ateneum Ibll

T. ill i l\'-tyj, H. Paul {Principien der SprachycachiclUe IHSó) i wielu inn\'^b utny-

mywali, o jest ono nauk historyczn. Jestto w istocie spór doktrynerski o nazwy,

poslMwiony neczow^o grunta. Bo se jayk jest jodnj-m z objawów dziejowego nawo-
ju czowieka, o tern nikt wtpi me moe; jeieli tedy j^iykaanawatwo salicyniy do

nauk przyrodniczych} natenczas to samo ncyni mualmy i odnonie do wnystiudi
w ogóle nauk historycznycL Caa lustOTya wpada wtedy w zakres pizyiodomawahn,
a ling^vsfTka staje ^h: irank przyrodnicz tylko o tyle, o iie ni jest historya w ogóle:

wi<jc wraz z liistory^ ritr/ynuije now nomenklatur, ale W istocie pozostje do nauk Ib-

stoiyeznynh w tym saiuym ^to'.unku. l u })oprzednio.

Zwolennicy naturalizmu na tom polu powouju s\r wijrawdzie na melodr rw.kow
jzykoznawstwa i dowodz, e wanie metoda ta jest przyrodmet, w pr7eciw>uiu i^niu

do liMtorycznej. A pod tym wzgl^niem, w samej rzeczy, wyzna naley, e charakter btj-

poeredni foimaeyj jzykowych, wolny do pewnego stopnia od udziau wiadomej siebie

dziaialnosd catowieka, uatwia ich sprowadzenie do praw ogólnych w znacieoiu pn^yiod-

nlczem. Ale i z togo stanowiska trudno si dopatrze mokMo^ rófoicy pomidiy j-
zykoznaw^itwem i re.>zt nauk ustorycznych. Widsielimy w tj chwili, ae i pomid^
ii^forykami s zwolenniey naturalizmu, usiujcy nada nauce dziejów w ogóle chaiakttt
pr/yroanii zy. i; .iiit a za pomidzy bezposrednicmi \ J^amowiednemi objawami ludzkiej

dzialaluosi/i. iiwzL'].;(lniona ijrzez nas wyej pod nazwij naturalnej i metodycznej (70L

str. 105 i uast., 1{>7 i ua^t., nie uprawnia do radykalnego przeciwstawienia lii^toryi na-

turze, locz je-t jednym z objawów rozwoju dziejowego <'zu wieka i dokonywa si.-

W zwizku z jego ca organizacy umysow. To te jzyk rozwija si i k^ztal.i nie

tylko jako wynik czynników naturalnych, locz w stanie kultury znjduje si zanzeo
pod wpywem wiadomej siehio samodzieln] twórczoci odowidca, wiadc^ o ten hi-

storya literatury kadc^go narodu. 1 tu tedy okasje si, ie nie ma dni zasady oder-

wa badania nad rozwojem jzyka od )adai) nad iyciem dzijowem ludzkod w ogóle.

Zob. te. * o w tym wzjrl .d/.ie mówi WuMDT W swf metodzie nauk iOologkrao-hislo-

rycznyeh (Logik. T. II, HU i na>t.).

Scisiy zwizek j«;zykoznawstwa z lilozofi. a mianowicie z logik i psychologi

wykazuj .'szczególniej nast<<pujee praco: II. .Stkinthal, Einleiung in dic PsiHf^o^iF.

u. Sprachwmcnschaft. -^ia wyd. 1881; li. DEUiB,vcis., Einleitung in das Sprnchsfndim*.

J2-gio wyd. 1884; Hbrm. Woiff, Lo^ik u, Spmcliphilosophie, 2-gie wyd. 1883 ; Max
MOib, The Bcience of thouyht 1887, przekad niemiecki przy udziale autora: Dat Dm-
km m LidUe der Spracht 1888 i inne.

4) Kwestye z zakresu fHowfii nauk spotenyc^ paAMbuHmytk i ptawn^ w^-
duj swe uwzgldnienie zazwyczaj w tak zwanej encyklopedyi tych nauk. Do prsc,

kt/)r<> sjn t^iwnie przyczyniy do wytworzenia wspócsesnych pogldów na odnone zaia-

nia naukowo i lueody badania nao:
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F». K.. S^TISMTt Fom Btmf mwem* ZtU zur GeHrtzgelmntj u. RechLsirlufini-

f-h(ift. 3 wyd. 1840. Savigny jr^t glównjm przed^tawicioloni tik zuaoej historyczntj

aoko^ piSV0Knaw8twa. Wodug niego prawo jest narówni j.ik )<./.yk bezporednim wy-

tworetn ycia narodowego i wjjankmom by moe jodynio aa podstayrio swogo rozwoju

diiejowego.

H. AuHhN^, Cours de droii uaturrt. t? tomy 1838, 7-mo wyd. 1875; Dic organi-

sche Siaa.U>Lchi c 1850, wyd. 187*2; togo: Juristische Enci/clopddie, 1858; przekad

polski 1862; PhilosopIMte Eintung in dk Sidiitwittenaehaf, :>cio wyd. 1677. W pra-

odi fych nnw^a Ahreiw, w dadia flloaEO& Cn. Fb. EaiusseOf roakomit teoiy o ot-

gmamo pastwowym, jako ideale, uTSOcywistaiajcym si stopiuowo w mwojo sto-

fwk&w Indadcicb*

Rob. Mohl, En^tóopiidie der StaofKirisf<euschafrn 1H59. nowe wj-d. 1872;

prackad pokki A. Biaeckiego. T. T. lS>4, T. ir. IHOh. Po Wstpie, wyjaniajcym

,f>nr3nizacy zespolonoL^o ycin adzi. " dzion fo traktuje <z('7('2r('dowo o doirmatycanyrli

i ii-torycznych nankarh politycznych. Wm.kI piorwaiiytli, i>l»ok f><r(ilni'j rcr.iyj pastwa,

m&K-i si wykad filozofiicZDych podstaw prawa pastwowego, uraz etyki pastwowej

i polityku

Fb. HoTSBNDORr, EttfMopiidie der Beehi8wi98en9i^ft, Oz. I^sza 9yi»tomaycz>

na, 6-te wyd. 1890, jeat zbiorem roipmw smakomitycli prawnik6w nad glówaemi pned-

iolaai praworaawstwa* Jako Wai^ podan jeet praca Ahrbnsa p. t Bedit u, Bcdtts-'

mmmdiafi, Cz. Il-ga aawiora sownik piawny w trzech tomach.

Dziea powytaa opierj si na pewnych kierowniczych idca^ li. zaczerpanych

z historji i filozofii, a mianowicie ?. psyr-holo^ii i etyki. Stanowi one konici zny punkt

wyjcia dla woselkicb dalszych bada nad iilozoti^ nauk spoeczD^ch, pa!>wowych i pra^

wnyeh.

K. Oareis, Kn ij^opadie m. Melhodoiot/ic der Medit»wmen8clM/l 1887. Jostto

bardziej treciwy wykad tego przedmiotu.

OgAloa pojda ffloioficBie nowocaoenego nataraliamu wpyny pod nie jednym

wzgl^em i na nsw6j2ar6wno metodologii,jak i motafisyki nank spoci-znych i prawnych.

Pierwase mijsoe sajmnje w tym w^ldzio A. QntTBBT (f 1874) swomi dsiela-

mi: I'kffKiqw gocial, 2 tomy 1835, wyd. 2-gio 18fl{); Du nytiijhne soctot et deg lois qui U
ngmmt 1848; przekad polski p. t. Ukiad tpahczny i jego prawa 1874. <^uto1ot jo.<<t

twAr«f\ ^itatyj^tyki moralnej i chocia w za''adzio jeszcze nio zaprzecza ani wolnoci woli

czowieka, ani rozumowi wszechwiata, kierujcemu cclnwo jcL'o sprawami, to jednak

w ogólnMii rozwoju swych zasad stara sic wykaza, e ruch yciowy narodów i Ind-z.ko-

ci dokonywa si wedug niezmiennych praw przyrody i e prawa te mog by scislo

eknwlime przy pomocy statystyki. Wskutek tego badania jego ua tom polu .stay si<j

pankiem wyjda dla natorabty<snycb pogldów na spoeczoiistwo i jogo rozwój.

Drogim csynnikiea naturaliima na pola 80<^ologii byo zestawienie ustroju spo-

ecznego s jednoetkowym oiganizmem. Analogia ta, zaznamna jn zo stanowiska psy-

cbologiczBego etymego i)rzez Ahrensa, przyja u wiolu nowszych autorów ebaraktor

fizjologiczny. Pizyczynio si to po czci do bardziej pogldowego przi^dstawienia 8ka»
dowych czynników spooczostwa i josro funkcyj. Ale w.skut<?k jedno^^tronnego rozwoju
te} analogii w duidiu pr/yrodnir/y?n. przeniesiono cz,sto, bez naleyt<>go uzasadnienia. «i-

Dictodologi przyrodoznawstwa na pole nauk spoecznych i u^iowann wta^-/y ich

^e w formy pojciowe, zaczerpane bd i:o bd z obcej dziedziny Dbjawiiw. i'o\vt4».

si ta to samo, o czan w tej chwili wspomnielimy z ])uwudu naturallstycznyeh

taidemityj w zakresie nauk htstoiycznycb i filologicznycli. Z pownomi odcieniami w rzczo-

Siowym nnwojn swych pogldów opracowali naaki spoeczne w zaznacionym kieranka

ssmegdolei; H. Sriickb ^zob. prace jego z zakresa sot^ologii, wymienione wyej str.
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14), A. HcHAyFLE (Bau u. Leben des fK)ci€den Kbrpfrs^ 4 tomy, obejmtiir*' anatomi

fizyolopi i psyrbolofri spoeczestwa, 1867 i nast.>. P. I.iltenpeld ( Dir mn^chlrchr

Gcsfllschaft ols rcakr Organmnus 1873, jestto T. I dzioa U3go autora: Gedanken uhft

die Soaalwimmf<chnft der Zukunf). Alf. FouiLLiiK {La science socuilc contemjiorainf

,

2-gie wyd. 188U, por. te j^o; Idtk tmdeme dn droity 2-gie wyd. 1885). Spot:yalQ pi»p

o w tjin zakresie ogloai D. G, Bitohie p. t. Darwimikm i mtuld tfokctne^ pneW
• aogielski^o pnei J. K. Forooineo 1899L

Pogld loyf^oBiy nft teoiy oigaiiioB, jak w ogóto na dolgrchemawe neMr
aank spoecsoych, podfe K. Hbnsbe w gMMm dsiete: UnUrauchungen aber die Me-

thode der Sodalwiasemchaften 188S. Pragnie on nada socjologii charakter nauki ,ci-

sej," w przociwstawioniit do histor3'cznego traktowania jej przedmiotu. W tyn\ celu

doma^ 8! wyja«ni'»nia prze^icw-zystkij-m Nzcsegóowych faktów i pierwiastków (Klo-

mente) ycia spoecznetrn, a
j
r/y i h |Mvino(:'y maju jv_dopiero nant^^pnie wyjaniane zj.

wska zoono, w tym rodzaju, jak iizyolog opiera swe pojocie orgaaizmu na rozbione

jego pierwiaiitków.

Czynnik egoizmu i praktycznego utylitarynm wpiowadii w akns prawoBUw*

8tw» R. Ihibino, makomity badics na polo prawa i^rmskiego, pnei awe diMtt: Jkr

ZmA m Seda, T. I 1877, T. U 1888, 8-de wyd. 1806. rtdta piawa, wedlng jego

poglda, jo8t poytek, wynikajcy ze srównowaMiiia intefosów oBobnic^ych. Wikatek

togo badMiie i wyjapiimin stosunków ekonomieraiych staje si gówn podstaw meto-

dologiczn prawoznaw<;twa. Etyka ustpuje ria plan dfi]izy. Pr/ytem jednak i Iherin;?

uznaje 8poo<'7o^two za ^yw istot (lebendes W r i-n)" i ?. joq-o dnoci samozacho-

wawczej wvprinvaUza cel prawa. Krytyk utylitaryzmu zob. niuj (ij 12 i ) przy rosblMie

stobunku filozofii i do dnoci yciowycli, majcych na celu dobrobyt osoinui 7.\

.

Do otitatoeznoci doprowadza ten czynnik naturalistyczny w prawoznawstwie tak

gwaaa aikoia antropoloffictna, na której cMle stoi psycUiliia C. iJoamum* W difaie

9wm: L* wmo daUiimie, 2 tomy 1878, 4-te wj IM (pnekid polaki J. L.

paAwmtoo 1861) aaaje Lombtoao pneetpo » cdowieka apojMniiego na aajie

wakatek odziedaeaoaycb po pnodkaoh wad oigasicmych. Jasn jeat laeca, ae a tride-

go stanowiaka ooena moralna i piawna przestpstwa ntraca wszelk racy byta i ost-

pi musi przed wy<T5nnci dya^rnozy patolocricznej. (.'hodzi tu jn nie o to, czy piw-

^tppcfl jest winnym lub niewinnym. locz o to. c/y jo^t kretynem, obkanym lub te

cpilf ptykiom. I'n406ada i samowolnoc takiego pogldu poruwnan by mor jH^Tiit

z parodoksoni tesro p>ychiatTy. irdy geniusz ze<stawia z oUJkaniem (L'nnmn d% gmw.

16-te wyd. 1888, przekad polaki J. L. i/0PAW8KiKUO 1887). To te nio dziw, e wik-

ta/M powanych naeiiycb na pola prawoznawstwa wystpuje onergicznie przeciwko je-

dnoatromiyiD doktiynom aakoty antropologicznej. Na kongresie midzynarodowym poad*

atawideli prawa karnego^ któiy ai odbyt w Peteraboiga 180O r., ankoni^ piawiik

Wodz. Spasowicz wypowiedzia zdanie, e „radykaUsm zasad aakoiy aotiopoIogieaBii}

uniemoliwia praktyczno urzotrzywistnienie jej pogldów (zob. Archites de lantropch^
criminelie 1890, T. V, 517 i nast.).** Szczegóow to krytyk tych pogldów poda 8pa-

iowic/ w szeregu odczytów, p. t Najnotcaze prdy prawa kaniego fPistmi, T. TV. 1^*2-

str. 238 i nast ). I w sanu*] rzoczy. caa „t«orya" woskieg-o p^y liiarry opiera si«; wy-

cznie na niczem nie usprawiedliw jonem uogólnieniu sacz^óowcgo szeregu faktów p>T-

chiatrycznycii i zatitocowaniu t^o uogólnienia do takich dziaaji, których róda szuka

naledy w wewntrmiy apraaemoid cdowieka z sam^-m sob, w z^ wdi^ ul^^jcej tak

dhigo niskim nand^ocioBi wbrew wlaiaemn lepasemu pooroota aMnalnema, ad w koB*

CU atfe ai lek mewolnikiam. Prawda, e brak knltory moralmil i odpowiedniego wy-

chowania jest czsto powodem bd pisytomknlai bd< adalcsente natoialnego poesada

moialnego. Ale s to napnód objawy wijtkowe, a nastpnie snowu nie pnj/nMuts

Digitizer'

'
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4||De si oceni se stanowidca psjduaferjcmego, lect dotycz etyki spoecznej, która im

imdB moM i powinna, wjkasiyc konieesn potrseb mondiiych i religijnych czymit-

tów wychowania tak domowego, jak putrlir-Tmogo. Zob., eotoj wyej powiodsieli o i«o>

li i mimieniu. str. 144 i nast., 152, oraz 2US i nast.

5) l tedogia^ o ile chce by naak w cisiem znaczeniu, mn^\ uza^ ulni*'* swe in^^to-

do)o<ri«3?ne i metafizyczne przesanki przy pomocy krytycznych czynnikuw hlozotii. Kwestyo

i akm>u filozofii nauk colof/kznydi znajduj dotd pewno uwzgldnienie zarówno w hi-

stoiji poidwaawcMij ralig\j, nazywanej tiUe (eolo^t^ porównowct, jak w natHrahiej,

aj^ rMytmtUngj lub tec tpthUacyjnej teologii} która, czc sit.' z apoUygi, czyli ubron
pewnych nauk religljnycli, stanowi w^p lUonyficiny do teologii o^awtOM^. Ta ostat-

nia na ju za zadanie pnedstawi nauk pewnogo ezosegóowi^ wyznania religiynego.

Ftoytem jednak i na tem polu odruni naley filozofi religii, od filozofii nauk leologi'

cnych, cliocia dotd zaswycaj te dwie daiedainy bada acsteni ae wb cz bes ei*

atogo ich rozrOnionia.

Badania historyczne nad religi stanowi gówny czynnik tmtodohujirzny nanko-

wpj [*}ologii. Badania tc w kienmkn krytycznym rozpoczjte zo««Uy w nuwszych cza-

sach gównie przez teologOu tak zwanej azkoy tiibitiyemkuj (l iibingen. w Wilrtomber-

am)^ obejmigc zarówno religi w ogóle, jak i w szczególnoci pocztki chnecia-
stwi» Teolod^ d naleeli do awidcnnikdw filonfli Mwbila i jego dyalektyczn metody

airt9iis ftoeowali do odnonyoh danych histoiji Na eaele ow<9 szko^ stan Fbbd. Ca.

Bm, autor diie: SynMUk «. JfyMcgie oder dk NeOurrdigum dea AUetthuma 1834,

3^ wyd. 1874; Dob CSirkten^nm der enkfi drei Jahrhundere, 8-cio wyd. 1863

i t. p. Do teje szkoy nalea Dawid Stbadss {Lehen Jem kriisch bearhrifet^ 2 tomy

1835), a w jej dnchn il/iaa K. Kenam (Vit' de Jesus 1863, Hlstoirc des (h-igrwfi fin

Chrvifinnistne. oiv\ tonitiw ISOH—1888) i inni. W ostatnim i^zasie dziaa w tym lacyo-

Dalistvcznyni kierunku Ad. Harnack; zob. szczególniej jogo dzieo: Grundriss da' Dog'

mengfftihichie, 2-gifi wyd. 1893.

Szersze badania porównawcze nad dziejami religu podjt^li szczególniej: Max Mul>

B, BMeUm^ m die vet'gUiehmdit Beti^umstoiMeNScfea^ 1874, Yodmtngen iiber den

Unprung m, dU EiMMmg der Rdigion 1880, AsUroiHylogisthe Bdiffkm^ pnekhid

B aogielBkiego 18B4 (aob. tea M. HObua: Bdigia jako prudmot umuj^noici poró'

wmwag
^
ptzeklad Ao. DtoasiAskiboo 1873); Emil Burmouf, La science des reUgumy

4-te wyd. 1885; Atr. de FtYiLLE, Prd^omhies mr Vhi8hire des rdigiona 1881,

H. Preiss, Beligionsgesckiche 1887 i wielu innych.

Ze stanowi^ika kr\'tycznego zaznaczy naley, e owe mdanin iisforyczno prowa-

dzcme bvy i znsto na podstawie zgórj' powzitych antyrelisrijnyc li t rj iMcyj. wskutek

(^go auioiDwic. pozbawieni poezucia religijneiro i jofjo kultury, niuwili uicraT; o religii

jak niewidomy o barwach. Dowodz tego wymownie pogldy filozoficzne najglonity-

>zych pisanów na tem polu, Straussa i Bcnana. Pierwsay a nkih od hegiizmu pizeszed

w koca do trywialnego mafteryalizina i w swem pimie: Der tdte «. der ne«e Glavbe

191% dowodai byteezaoei wsMlktej religii, wobec roawtyn nowoczesnych pogldów na

iwiat Renan sal stresnjaa ea swoj mdro w pnewiotnem adaniu, o «czlowiek

wielki powinien by wspópracownikiem oszwtUca, l)dcogo podstaw wszechwiata (Lc

giand homme doit collaborer a la fraude qui est la base de Tuniscrs. Dialogucs et fra-

gmenta phiosophigufs 1876, «tr. 401." liardzo susznie mówi w tym wzgldzie S. Pa-

wucKT W swej jmmtownoj pmcy hi.storyeznej : O porztknch chrzrriatlsttm 1884, str. 5:

.Przeróne stronnictwa polityczne, tilozoticzne lul) rclifjijne zamieniy teory pocztków

w bro zaczepn lub odporn dla swoich po.>z(;zoguliiych widoków, a zapominajc o tjm,

e teorya pocztków powinna by nauk indukcyjn, bez iadnych przesdów, bez adne-

go dogma^amn, wnosui do niej gotowe jua idee, tem (Sitalnijsze, e pozbawione nan-*
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kowej po.lstAwy." W samoj rzoi-zy -strony walczrn (lot;\( na tcni |)olu w rclu wykry-

cia podstaw bistorycznvi h rdicii pamita [)(nvinny o toiu, e prairdn i tylko ptofcda

ma by najwyszym coU-m ich i>a<la, ho ona tylko wyswobodzi uio/.o umys od z{f«>rT

pow7.ipty< h jirzosdów i wyjani gbiej wewntrzny zwizek poczucia religijnego ludz-

koci z owym wyszym moralnym porzdkiem wszechwiata^ którego istot jesi Bóg.

Dzieje religii .^ wanie dn<yaiiii tego atwidca i jego faktycznych objawów (loli. wyicji

str. 87, 166, 201)).

Oa^ild metttfigyctne naukowej teologii rajdj dotd swe uwsgiednieiiio His

w dzieladi nad ftlosoili leligfii, bdi w apologiacb ehneeciastwa. Na sscaeguln awigc

JHtó^^fiW P**^ ^gl<JeBi nastf^pujcc prace:

AujR. RiTSCBL, Die dn-wtlicM Uhre, 3 tomy 1870-1874: ThmhMpc u. Meta-

ph/ftik msi. Wychodzc pof^ztkowo ze szkoy Baura, Rir-s«'hl. wskutek «r«.'>)szych >t<.\-

(ivów ilozofirzny.h nad Kantem, wyzwoli si z wipzów nogaoyjnoj teologii i szukii

ugruntewiiniii religii gownio w pot/uniu momlnom czowieka. Z tego stanowiska do-

maga si«; zJk>adniczogo rozrónieuia wiedzy i wiary, a uznajc w dachu Canta niODOillMr

poznania i^itoty bytu, ogranicsa beswzgldnie lastosowanie metafisyki do teologii, ktfii

opiera zupenie na dowodach moralnycb istnienia Boga i stoaanlni Inddtoci do nie-

go. Religia i wypywajca z niej teologia na mie pnedewaystidem cbankter iym-

wy, etyczny, a nie teoretyczny, oder\vany.

Tio znakomtszych przedstawicieli t* j szkoy Ritschla nale: W. Hermann (Di(

Meaphy»ik in der Thedogie IKTH : Die (ieu issJu^i drft Glanhm^ v. 'Vu- Frcih it der Ther^

logir. 9-fMf> wv,l. 1880). oraz .li L. Kaftan {Dos Wrsrn der christiichcn lirligion, 2-gie

wyd. 18.SS. IJlaube umi Jhyma l.'^S9). W tym durhu. nwzglt^dniajc atoli zarazem ^
gldy F. A. Langego, dziaa! W. {Lehrbuch der Dogmatik^ J^cie wyd.

Temu nowo-kantyjskiemu kierunkowi przeciwstawia si kierunek, oparty na pe-

wnych rraninisccncyacb szkoy hegloskiej, a dowodsi^ monoad i potneby opaida teo-

logii na wynikach nankowj metafizyk Ta nale szczególniej; Otto PFumBStB, Be-

UgUm^Ufmple, a^e wyd. T. I, histoiyczny, 1863, T. U, zpokalaeyjny 1884, oraz te-

go; OtwMdtU der Beligion^^hSIowpkie, a^e wyd. 1893; W. Yatke, BdigUmrMm'
phie odtr lOtffmmne jMtBcpIMte Theohgie, wyd. pomiertne 1H«8. Ta ostatnia praca

zasuguje na szczególn owag. poniewa w pierwszej cz»ji'i. p. t. Przygotnrranie fUozo-

fr*nr df> filozofti rrfirpi. zawiera waciwy wykad filozofii nauk teolo(;i(V.nyrh. Antor

roztrz.«»a tu naprzód motodolorriczno podstawy teolo<.'ii przy pomocy krytycznej tforri pozaa-

r\'m. a na«fopnie poddaje rozliiorowi pojcia metafizyczne, wchodzce w skad nauk teo-

lofricznych. W drugiej czci opiera swe wasne pogldy na krytycznym pizogldais

dzit\j6w religii.

Wród wsp6c»»8nycb apologetów dinedaAstwa, awzgldniajeycb w pewnju

stopnia i iiiozofi, pierwaaoizdne miejsoe zjmnj: ne stanowiska katolickiego: Fm.Ewr^

TiNOBB, ApoiogU des Chri^imUmmt, 2 tomy, 6-te wyd. 1886, oraz ^eftrÓMC^ dar Fim-

damenalUteoloffic, 2-gie wyd. 1887; ze stanowiska za owangiolickiego: B. Ler-

HABDT, Apdogk des Christm&imm^ 4 tomy, 11-te wyd. 188D—1890.

Bogat w dziea, dotyczce poni'^zonych tu kwestyj. jest rM\v ni«' literatura te«>

logiczna francuzka, lecz nie miaom spo5ol)noci zapoznania si z ni Iduej. Wród now-

szych praf angielskich z tego zakresu zasuguje na wzmiank: Ch. B. Upton, Lfcturti

o/l thc basen of religiotts bdief im^. Autor nwzgMnia i)0gldy metafizyczne I^otaego,

oraz Fr. A. Langego, nazywajc Boga „ródem naszych ideaów.* Bfl%ia, wypywrir

jc z tego róda, jest objawem dnoci czowieka w kienrakn ideaów i ndawala wy-

nikajce % nich potrzeby moralne.

2. Literatura -polaka w salcieele lllosofil nauk speeyal-

nych. Uteiatara nasza, majca za pnedmot itnbiór ogólnych metodologicsraych t nt-
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tifigrcDijch 2asad nauk specjalnych, nio jest tak ii>og, jakby i» to z pierwszy wej-

nenia wydawa mogo. Uwzgldnienie najwybitniejsaych kieninków myli r.i ^ mi polu

przr przegldzie literatury powszechnej, uatwi nam obecnie charaktorystykr aaszj-ch

prac w tym 7akn^:^ip. Za-tanawiamy si najprzód nad pierwi?zymi inicyatorami "nmo-

daclnych bada naukowy h ii ni"-, a nawt^jpnie podajemy przegld nowszych objawów

Msze? literatury w rónych dziedzinach wiedzy, o ile ich tre czy si«i z filozofi.

Przodewszystkiem podniet* tu musimy, e .Tan .niadeoki, pomimo swych ogól-

nych antjmetafizjrcznjoh tendencyj, pojmowa ja^no potrzeb<> filozofii, lub jak si tako

wjiaa, metafityki nauk spccyalnych. Cbafabtorystycssne sdanie jego w tym wzglijdsie

m^ntajlMoBj wyiej na str. 28a Pu dalsze szczegóy odsyam czytelnika zarówno do

OcaOBOWiczA, któiy v swym W^yk^ str. 84 i nast po raz pierwszy zaakcentowa ton

|Mgl|d niade<>kiego, jak i do odnonych dziel Stbazzbwskiioo, str. M i nast, i Skóh-

smeo, str. 83 i nast.

Af^zrip pr7d starczym swym bratam, Jdrzej S.viAnErKi da dowód krytycznego

posrldu na metodolo-ji^-^^nn i metafizyczne zasady nauk [n-ztjrodniczi/ch, w swej mowie:

O meitewnoci zda i nauk na dowiadtzeniu fumhwanf/rh. mianej w ^!uwcrsyt«x;ie

wileiiskim w r. 1799 (Dziea, wydanie M. Bali.skioifo ltS40. T. 111, 251 i nast.), Waku-
t«k tej mowy, zalics^em w swym Wykiadgie Logiki^ str. 104 i nast. znakomity anto-

B Teori/i jetkstw organiemydi do pierwsa^ych zwolenników Kanta n nas. Pogld ton

wywoU w swoim cauie w nasjych pismach róne jadliwe pnyctnki, co prawda bez-

iniaiBe. Pnydnki te wysrity z mieyatywy nass^^oli .po^ywistóW*, któray iadn mia-

r poj nic mogli, aby znakomity przyrodnik hy zarazem kantyst, bo nie wiedsdeli

W''>wczas w^caJe, e do kantyzmu otwarcie si przyznawali Helmholtz. Yirchow. Du
Bois-RiYMOsn, "RoKiTASKi i wielti innych znakomityih przyrodników wspóc^if^^nych.

Najgoniejszym wyrazem tych przycinków by artyku wst(.'pny w Gazecie Warszaw-

skiej % r. 1871. i>e 87, p. t. Kio te by Jdrzej niadrcki'^ Autor twierdzi tu. c mnie

.podobao'* zaliezyr- Jdrzeja niadeckiego do kantypitów i e za „fundament tego

twiertzema* posuyo mi „nawiasowe, sposobem porównania przytoczone przez niadec-

kiego zdanie* o zasigach Kanta w owej mowie. W ogóle jednak dowodzi aator, e
teki pierwsioizdny hadacz nie myii^ wcale stawia •marze filozofów niemieckich*

oad ^przewiadczede zmysów i ronima*, lecz zjmowal stanowisko empiiyczno. «Obcia-

lo si niadeckiemu jakiego poj)rawnego Novim Organum Bakona, i nie wicej.*

Wobec niechci osobistej, przemawiajcej z tego artykon, i przy wsze(;hwadncm
panowaniu koteryi w naszej prasie, nie uznaem w swoim czasie za wla -iwc wdawa<';

>i^ w polemik*^ nankow z antorcm któr}' nio mia otwarcie broni swy< h zjadliwych

uwag. le< z >i ukrywa pod mask anonimu. TtMu Ijardzioj obemie. pi-zy toj spnN(ilinos<M

anuszony jest^ioi przytoczy s^zersze wyjtki z owej mowy .niadcckici-o. aby wykaza
ca powieizdiowno, co wicej, niosumienno owych tendencyjnych zuzutiw.

,Kie pojmig, mówi Jdrzej niadecki, dlaczego ci sami, którzy wadz^^ mylenia
tak surowymi oboetrzyli prawidami, pr^ywali zupen nieomylno dowiadczenia
i j^ si nie odstpnie trzyma kazalL" W przeciwiestwie do tego, mówca streszcza
«-e zaoenie w tych sowach : «ie dowiadczenie jest nieomylno, e pewno przez nie
nabyta wii ksza jest od tej, kt<jr nam czysty rozum odkrywa, a zatem, e wszdzie ro-

ni przed dowiadczeniem milcze powinien, jest mniemanie b.»dne, które stara si b-
i', wywniiic.- .yiemiabynj. cignie dalej, przeciw tak powszechnemu pows^tawa
mniemaniu, gdybym nic niwi do wiatych i na zamanie kadego Hzkodliwejro przes-
da gotowych mów, i gdybym nie by zupenie w sobie przewiadczonym i o bdzie
Ukowego zdania i o ciikim uszczerbku, jaki ztd nauki odnosz.

Pnadiodzc nastpnie do ndowodnienia swego zaoenia, mówi dalej : „Czucie
j««t to wypadek z akcyi objektn, czacie sprawujcego na zmy.sy, czyli cznto nasz.
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Takowy fody wypadek, bi^o zoonym, nif inoo nigdy \>yr w tosuuku prostym obiek-

tu, alo w >-t4isunku zoonym olijokfi i e5suo»«;i. Ztd wypadit, /c nijrdy nio l»t,ilzifmi

czu i |)ojin()\vr\i' rzoczy, tak, jak u: isforif moojej f^^zyntuj, alo tak, jak nam ooTyst*'n-

cy ich ezututi^ nasza wystawia. A e wadza <^ucia, jak wszystkim ^viadomo, mc-

ognoicsonemi ^KMobuni odmienian i modyfikowui by moe, wic i pewno^ tya

sposobem nabyta, wta i njnieatalasa by mnsL*^... •Oadil, loartinl, naion-

WB^ i nsy wypadków dowiadcsenta i obserwaeyl, postneenia takowe w jedno

dao zczy i do jednej wspólnj odnie pniyciyny, jest dsieem Moiego mun.*
wDowiaddonie i obserwacja zgromadzam- tylko i rzuca niatcrjay mog, z któr^ b -aoi

zdrowy rozaro budowa nauk potrafi. Cala tedy budowla nauk, jej jedno, pi^kaaiir

i przystosowanie dn uytku s d/ifoin umysu ludzkiojio f jeeli w niej pewno i etuu-

towno. jaka hyr moe. jf^i^n podoinie dzieem by musi: a dowiadf-zonie tak dalekk'

jcft od dania luh powit-k iiiti pownoei w naukach, e gdzio si* tylko jego potneia

nieuchronna przyczy, tum pewno*'' objektów umysowych zinmej^^/a si statecznie.

1 w samej rzeczy, mimy tylko okiem na znjomo nam dsiaj nauki fizycsue i poiO-

wnjmy pomylno i wsrost tych, które s dilelem czystego roramif, i owettl ktie ^
bo samo iloiotaclfiwnte, albo pi^ynjmnio) po wikszej czoi budowao^ a poetnetaaj

natycbmiast, e kiedy pierwsie od dawnego jud caso do wieJkiej posnn^ si doekoaft-

oci, drogie albo nie wyszy jesKae i pierwiaelkowj niodoi^oeit albo bapdao mab
postpiy i to tyle tylko, ile im cs^sty roEtim dopomóg.**

Porównywaj }\c nastpnie z tego ponktu widzenia nauki matematyczne i przyrod-

nicze, niadofki dorhod/i do wniosku, h' \r naukarh, ..ktArf sam umys ludzki tworzy!

jedna prawda wi/.c -^i*; jak najcisloj z dru?:\, jedna z druLriej wy]»ywa i wszystkie ra-

zom s|ii)\ sobie nawawzajcni za ródo i dowDd." Nauki za na samem dowiadoenjo

opartti. jak np. moteorolo^Ma, magnetyzm, elektryczno, fizyologia, patologia, ch^i&

i p. .„do dzi dnia liardziej » zbiorami i skadami rónych mniema i przywidio* ni-

eli prmMwtmi iMMtomt.'* «Naiiki dowiadcsenia nesposobne s przyj st4^niia pew-

noci, ktiy modna da naukom csystego roanmn.* »W naukach tylko oqrstego mosi
mode mie mjsce snpelna pewno; w nankacb dowiadcwnia tylko podobiedalwo ds

prawdy. "... -Wszystkie prawdy matemafjcsie o liniach i pasz<'zyznacb nie mofl^ byt

brane z dowiadczenia. . .
* ,To samo, nieograniczona podzi^bioe i wszystkie tak oir

zwano ogólno na w.usnoci, rnówir^ natyrhmiast do przekonania kadecro, Iul>o nipi^

cile mówic, oliji-ktom do4wiadf'7onia nie byy." *,Te tylko prawdy maj 7upeb^

i nienaruszon pownos*-, których ródem i twóri jest czy^^ty rozsdek udowieka,'* kia-

lych „pierw><zy orunt pooony jest w nas samych i czuriu na-szem.*

isit) potrzeba zbyt samodzielnych studyów nad dzieami Kanta; wystarcza w zo-

pelnoei anjomo jego nauki, zaczerpana z porzdnego podrcznika ht8toi3ri flloaoiit tbj

w powyszych pogldach odnale rysy znamienne kant^mmu, jakiemi s: 1) idaaie o a- ,

sadnicsoj podmiotowoci wiediy Indki^* i niemodnoci ponaoia istoty 11007, 9) mid- I

nienie trod umysu, nabytej przoz dowiadczenie, od treci, waciwej samemu omystowi

aprioiycznej, 3) twierdzenie, e dowiad(*zenie ma charakter zmienny, przypadkowy, a

stpne dla aslowioka prawdy konieczne i powszei*hne wypywaj jedynie z dziaania czy-

stego rozumu (zob.) co o nauce Kanta powiedaano wyiej str. 80 i nast., 83 i Ba«t.
|

306 i nast.).

Aby jf'dnak nie pozostawir >wyr)) sui lia( Z''iw w wtpliwos«ji, e zna Kanta i if

do niego si*; przycza, mów* a koczy rzecz nast«,'pujeomi charaktflrystyczncmi sowy

,W wieku naszym, szybkim wzrostem nauk i kunsztów na zawsze pamitnym, jeden
j

% njnierwiaych Slosofów gbok Krytyk czystego romm» na niemierlelii « mnHirci

|

siaoiyi saw. Mojem idadem byaby necz warta równie ucnoego pidn, a BMdeuirJ

teczniejsza, zatrudni si doskonal farytifk dokckdatiiiM^ ktremn jak njlail^Ml



§ 10,3^ FILOZOFIA MAUK SFBCYANYCU. 333

r oankaeb resfrilj preop^ai' naley: inaizcj pn:cwi(luj<\ i wkrótco caa budowla nauk

fizTczBycb na samej nieomil pologa Itrdzic powadze: albo. e por/uciwszy romansie

nuagina4 vi i zapalonocro uiiiv>lu. budowat- bdziemy roiHUfUse <U 'wiadczeniu."^

Rzdku pr/.cpowicduia spenia si<; tak dosownie, jak ta Jdn^ja niadeckiego

0 piiHywiiiiii powAffi w naoknci przyrodniczych i o fonaiiMush dodwladcKiiB. Dowodz
tego pogldy pozytywsmo, natiinliinia i mateiyalkDia w drugiej poowie biecego
wirini, wyniklB s Ickcewaenia kry^ycymm filMofioinego. Jak wysoko n dam |^o-
komylny badacz ceni ilozofl i z jak Btanowcacad domaga si kiytycsnego nabioni
asad nauk spe^^yalnycli, o tern wiado fównie nastpujce zdania, wyjte z jego zna-

komitego dziea: Teonji jesrfifw organiczmich. W T. I. str. 2<>2 (wyd. z r. 1838) mó-

wi: ,Chcc uczyni*'- ro7.ht»'ir jakiejkolwiek nauki i warto jej oceni, trzeba naprzód

rozpozna warto i pewno pocztków, na których si opiera, które jeeli si okae, i
nie g dosy oczywiste i mocne, eaa budowa sama praez <i wywraca si i peznie, .h^

i<di 2a6 pocatki s pewno, naley wzit pod sd wycit^ion z nich nauk i jej za-

staowiaie, awaajc czyli budownik takiej umiejtnoci nie oddali si gdzie od do-

Mdoma i aystfj logiki* W przedmowie za do pierwszego wydania pisze: ,Wiem
ji, a wielka ezi ucsonjeh jeet niepnjjaciólk wsaiystkich teoiyj i systematów, ow-
wm kaide^ w sztuce lekankif)} rtaumowaMa; wiem, ii zy los niemal wszj-stkich

prowadzonych w te umiejtno tómacze, moe tak »urowe zdanie poniekd uspra^

wiedliwi, Ale csj dlatego taki sposób mylenia nie jest podlcy w oczach medyka*

fibfZofa? fXv nie jest prawdziw umysu ludzkiego ehorob, która umiejtno poni?*

1 jf^-j postpki opónia? Wszake bez dobrze dowie<lionej i jasnej teoryi nie lidzie

prawdziwej nauki, bez nauki nie bdzie nig^dy sztuki lekarskiej. Dlatesro lepsze i swo-

Wniejaze umy!»y wynosiy si statecznie nad nikczemne to uprzedzenie, i woonego
pnoes Mte gowy na nauk jarzma dwiga nie ebeiay. Naleiy zatem pracowa nad

teoiy sztoki lekarskiej, ale lazem dla nnOmieato bdów, w które poprzednicy nasi

wpadali, naley pracowa sposobem fhtafiemymJ*

O pogldach przyrodnic^cb niadeckiego ogosili 8pe<7alne prace : Ztom. Kram-
>mK, J^drztj madedci. Teorya jesestu^ organicznych wobec dzimejszych poj o yciu
1^74; Bros'. Rkichman. J^zej f^nuidecki i Darwin 1874; T. uliski, Zasady ttot-yi

jeMtfstie organicznych Jdrzeja niadeckiego 1«74; H. Stru?b, O teorgi jeaitatuD orga-

Hkznych Jdrzeja ni^ideckie^p. Wiek 1873, .V»>b 142—14-1.

Jeeli braciom Sni;Lilf i kim literatura nasza zawdzicza pierwsze zawiuzki tilozoii

oauk matematycznych i przyrodniczych, to fiiozoria nauk historycznych znalaza u nas

zoskonutego przedstawicfela w takuu pierwszorzdnym badaczu, jak JoAcurM rlbwb.
Jego WMforyka, napisana jn w rokn 1804, jako «pnsewod]iik* do bada historycznych,

wydan zoetala 1816 r. Nowe wyd. wraz z szeregiran rozpraw, ogoszonych nad l>ym

moiS^ pnedmwtem, spondzono 1802 r. To wyd. mam w rkn, HisioiTa Jako naoka

polcfa, wedog Lelewela, «na dobrem i czystem poznaniu wsz\-stkidi zdarze, w historyi

2ap55anyrh, na {rmntownem zgbieniu i<-h zasad i zwizków i na wiomom i cgem
j li wyoeniu." Przedstawienie rodków, wiodcych do tc<vo celu, stanowi zadanie hi-

ftoryki. która jet tedy „sztuk, jak ma by histor3'a traktowana.* Oiejmuje ona trzy

oz^ci: 1) krytyk historyczn, t. j. ..dochodz<»oie prawdy historycznej, jak co. gdzie

i kiedy rzeczywicie byo;" 2) ctgologi liistoryczn, maj;v'';i za przedmiot „w.skazanie

dróg do poznania pnycz^-n i dnitków spraw ludzkich, z wypadków w ozna<'zonem miej-

«^ i caaie zdatzooycb;* 3) hktotyografi, t.j. rozbiór -sposobów opowkidania, czyli opi-

sywania zdane, tak, adeby je w caym zwii^ i wiemolri wynzió." Autor podfe
bstdao treódwj wyUad tych czci (str. &~89). Thk np. najwaniejsza z nieb, t j.

czóe pierwsza, wyoon jest na czterech stronicach. Rzecz naturalna, e w takich ra<

mach pnedstawi tylko njogólnijsze zasady historyki. Sam Lelewel w dziesi lat po
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wydaniu lltstorykl ni»'iwi o niej (str. 100): niejasna, nieuma, wikana, niesraama.

gdzie niegdzie krzywa; ale si jej wyprze nie mog." To to w r. 1826 ogosi ob8zo^

nifsz rozpraw, bdc wieiloe pouczjoom uzapdoieniBm Bktoryki^ p. t. O Jkiftotyi,

jej rozgctf^tieniu i namkadi Jwigcefc z ni mccych (atr. 63 -166). Fkaca te awiidczjr

o stunieiiiiycb studyach nad wspócaesityin stanem metodologii histoiTi, podaje ca od-

non literatur i odznacza si jas^nym pogldem na Ksczeguowc zadanie hi5t4)ryi i jej

zwizek z innenii naukami, ze statystyk, geogiaB. ehronologi i t p. O filozofii mówi

tu ^olewe (str. 103), e „po^lajo rodki do bada i rozrónienia poaoniycli podobiestw,

iwposabia do wydania prawym umysom sdu i zdania."

()r<iln(> z.l•^iu^y filoloijii w duchu nowojzesnej nauki wyoy u na> zaiataytait-

znany hadacz na rem polu Ant. Maecki w Prdekcyach o fHoloyu Idmycznej i jej en-

cyklopedyi 1851. Filologi okrela (str. 32). jako „umiejtne przedstawienie i odljodo-

wanie ksztatów ycia i wiata staroytnego pod kadym wzgldem, tak le strony poli-

tycznej i praktycsnej, jak umysowej i literaddj.* Przytom poaiada jn jasno pojfcie

o jej zwila z psycliol<^[i narodów, której naukowe oloelenie wówczas zaledwie d^
kowa zaczo (Lazakus, STKiiiTHAL)i wykazuje bowiem jasno donioso pytania (str.

67): .jakie s prawa i porzdek, wedug kU'>rych nio ju pojedynczy, ale zbiorowy edo-

wiek, to jest narnd. m/wija si i dziaa':*'' (^anr rozpada ^si^^ na dwie p-ówaf* <-2PH

•/. kt<)rycli picrw-za rrakfuje o znaczeniu Hlolo<,Mi. a druga o poj^-dyiit-^y -h naukacli. \\'\r\-

dajcytrb w jej zakres, jako to; mitologia, staroytnoci gre«;kie i rzymi>kie, archeologia,

historya lit!ratury klasycznej, estetyka i poetyka klasyczna.

W zakresie filozofii nauk spoecznych pierwsze miejsiie zajmuje a nas Józef Sc-

pisKi g^onemi na tern polu dzieami: Jdyl ogólna fizyologii powstecknej 1860 i Srib>ls

poMui gospodantuM tpoiecMn/egOt T. I, 1862, T. II, 1865. Dó/eta^ nowo wjd. 100%

W naszej kwestyi posiada szczególn donioso pierwszo z tyci dziel, bo jest wstpea
fSiWJificznym do drogiego. Ma ono za przedmiot rozbiór o.statecznjch zasad eocjfofayii,

a nazwa fizyologii pome€hn«jy lub te (w d>giem wyd.) fizyolof/ii teaeechinwita zamacss

tylko stanowisko 5?asadnicze autora, dowodzcepro e prawa wiata przedmietowesfo H
zarazem prawami u-^hoju i y«.*ia spoecznego, (.'baraktcrystyr/ncm w tym \vz!rlf>d:^t«-

jest Supinskiego ,.praprawo," okrelajce wzajemny do siebie stosunek osobnika i spo-

cf^.estwa. Wedug tego praprawa, w kadym usoiniku, podobnie jak w kadej cat.''t-

ce materyi, dziaa ,sila rzutu," w^yodrbniajca osobnik od pozostaego wiata i jdca
dusz jego ycia osobniczego. Wskutek siy nutu osobnik dy do moliwie penego

rozwoju swycb indywidualnych czynników i do osi^inieia przy ich pomocj' BMMsliwie

penego zadowolenia. Jestto waciwie popd egoistyczny, poj^y mechanicznie, jako si-

a nutu. Tej sile przeciwstawia si znowu tak we wszechwiecie, jak i w nstroju spo>

ecznym, ..sia pnydgania.* D/iaa ona od reszl^' masy w.szeehwiata, lub od masy po*

zostaych ludzi na czstk wyodrbnion, w ii;c na osobnik i ma za skutek jego c2n»r
7. U\ mas, czyli wyrzfczeni'' si swpj i)(lr;)noci i zlani?' «i z ma«. W ten '^pos'»>

sita |)r/y( ir\o'ania znosi indy widualii!\ oilirljno i dlatcrro rstipiuski nazywa take „^iL^

rozkadu." L strój spoeczny jest wytworem walki, czyli „wyciców przYKHl/.onyeb* ty. h
^

dwóch sil praeciwlegj-ch. I'od wpywem „trwogi," wywoanej przez czynniki zewm^trz-

no (burze, tra^ienia ziemi, wrogie napatly i t. p.), a szczególniej pod wpywem •trwc^ I

nadziemskiej," aprowadzjcej przyczyny tyeh wrogich czynników do dziaania si nad-
'

przyrodzonych, ludzie przezwyciali swe dnoci osobnicze i wytworzyli ustrój spc^-s-
ny. Ale w nim zawt^ze zno\N u dziaa sia rzutu osobnicza. Wskutek tego crnnika po-
czticowo powne j(>dnostki góruj nad ma.s i spoeczestwa przedstawiaj „form ostro-
f?upów," na których czele stoj wybitne osobniki (kapani, bohaterowie, królowie). Po-
niewa Jednak sia przyrtatjania je^t z natury rzeczy potniejsz, przeto vt og>'ilnTTu

rozwoju spoeczestwa owe sprzeczne siiy coraz bardziej s»i równowa. Przez co wal-
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ka pwjhipra charakter < or:v/ a^j^oilniojszy. WskuU^k podziau pracy, „bo^rtwo pr/.yro-

ihone" i „zasoby spoor/jio" staj si(» udziaem coraz szerszych nas; ostrosupy spoeczne

pnybierdj lorui*; .<px«czon. a w kocu wyrówna si nawot spreeczno pomidzy

wiatem Indikim i przyrod.

Z powy^siego pobienego Btns»9Miiia nsadniczego pogldu Sopi^kiegOi widzhnjTt

ie ygo filoioAa aftuk spotocmycb polega gównie da rosbione ich melafizyctmei podsta*

V7, któr okrela w daohn natDnlUtjcmjm. Do ki7tj'CBioj oceny tego nataralizma pnjr>

erni si moe blisze porównanie owych si rzutu i przycijjania z tom, comy powyej
powiiHlzioli o sto-iunku moralnym jednostki do ogóu (str. 209 i na>t.>. Waciwej nieto-

ddogU nauk spoecznych Supiski nie iiwg-ldni w swych prac;i< h w sposub naleyty.

Wr<'"d do- wielkiej liczby nowszych prac z zakresu iilozolii nauk specyalnych

w na^ej literaturze, wj7uoaiam tylko najwylitniejsze.

l) MakiHayka i nauki przyrodnicze:

O mM^ydi nowszych filoao&ch przyrody i ich stosonka do .metody" pozytywnej

mdirilMmy jn wyij str. 293 i nas
Edw. STRASBinoBR, O MtocK « tada$im nmdt prgyrodnietifek 1867. .Jestto lek-

cva wstpna, miajia w Skkole Gfównj waiss. Autor, snakomity botanik, opierajc ta
na kKitko przedtem wydanej Historyi mueryaUmmt Langego, prze cza si tu do Kan-
ta i w jp) duchu zbija zdanie, jakoliy nauki przyrodnicn^e doprowadzay konsekwentnie

«J(» matoryaiizinu. rr/ytein broni jednak zdania, e w przyrodzie organicznr»j panuj r.u-

[•''hitf t>v. same prawa „iiiochanie^o-przyc^ynowc,"' co w nieonranicznej i w tym duclm

M^rua sii^ (?*tr. 11 i nast,) do hipotezy o samorodztirir (t,'('neratio spontanea). t. j. o boz-

poredniem wytwarzaniu si zawizków ycia organicznego z pr/yrody nieorganicznej.

D»8 hipoteia ta wakntok bada Pastkura atiadla usnanie u wikaioci przyrodników.

Zotk w igrm w^ldsie poaciaje prac, któr wjda V. Radot: jlC. Pasteur. JH^Unre <f'w»

Mtont 1883.

J. nutez, O obecnym aisme flMyologii i 3*0 pnyszoci 1878. Powoujc ni
na fakt, e obecnie w medycynie panuje „straszne aamiasEanie i chaos/ autor sdai, o
jedynie jasny pogld na zadania fizyologii, lidcej dusz medycyny, moe si przyczyni

do jtj postpu na przyszo.. Fizyologia za „wii-ej jak inne nauki po wszystkie czasy

n)p«7ta wpywom panujn(\voh w nriecie opinij /Uozrip'czit//cJi.* Obecnie stoi [)(k1 wpy-
wem materyaliimu.-^\ t^ jej bynajnmiej na dobre nie w yi hodzi. Zamiast biidai ycie,

ogranicza :>i rozczonkowaniem trupa i pragnie z jego martwych czstek odtworzy y-
ne w mylL Aator poddaje szczegóowej krytyce materyaiafycsne tendencye fizyologii

i powolaje ai pi^fteu nietyiko na obce powagi, leca i na wluiia nassych ucaonycb lo-

kany, jak Dwobsaczsa, Bobwicza, Abaica JUcnOMKinM) i innych.

J. BosTAFisKi, Ze wiata pr^frcdy 1887. .Szkice*' te w pierwasej cadci p. t.

Z praw wegedumaiOf dotykaj zarazem ogólnych zasad pr/yrodoKoawstwa, traktujc

o prawie Malthnsa w przyrodzie, o teoryi rozwoju Darwina i t. p.

TT. Hov*KR, O metodzie badania naukowego 1888. .lesttw niewielki tiaktat, obej-

iujcy jednak gówne kwostyt; z zakresu filozofii nauk specyalnych. Zasuony wiel-

e przyrodnik, przywyky do stos^owania iiictod empirycznych, zdaje tu spraw z zasad

ruokowe^^t) Uaiania w ogóle. Nie wdajc si w szczegóowy rozbiór ostatecznych zasad

pomania, Hoyer umaj pierwsaorzdn metodologicsn donioso dedukcyi i stawia ma*

tematyk czyst jako ,wz6r konatrokcyt naukowej i odpowiednio zastosowanej metody.**

Z malj licsby poj zasadniczych i pewników wyprowadza ona ca sw cis budow
drog logicznego rozumowania. To tez kaada nauka «im bardziej pi^blia si do tego

uzorn, im dokadniej dje si uoy w sysiemat dedukcyjny, tam atwij i skuteczniej

daje si praktycznie zuytkowa." We wszystkich innycli naukach wykrycie zwizku

pnyczyiutwcgo sjawi^k jest konieczn podstaw badania, zbliajc nas do moliwie ci-
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slego poznania iwiata w granicach niaaoj puji^taocL Droga cs traktata zajmige

tpepyalnie roiliioireni metody bada biologicsiiyeli i lakankieli.

W. Natansoh, W§t^ do fiMyki leorei^umeF 1800. Opieiic si na njBow*

ssjch w^Tiikach wiedzy pi^rodniczoj, a mianowicie na d^otó sprowadzenia zjawisk

pnqnrody do dziaania energii i jej rónych pnejawów, antor uznaje za Wst^ do fizyki

tooretycznf^j wykad ofrólnych podstaw Dynamiki i Emrgetylti, Yt powodu ddoci
w olcreleniu zasadniczych pojt^ pr/yrodoznawstwa, jasnoci wykadu i systomatyf7:nov, r

w ukadzie przedmiot/iw, d^jolo to zajmujci pierwszorzfjdne miejsce w nasz^j literiturjc

przyrt)dnicz(»j i z niem zapozna sin winien kaidy, kto pranie si wzuio?s<!- na stAnuwi^kw

wspóczeMnoj wiedzy ua teui polu. Szerokie uwzgldnienie liistorycznej gen^y oduoojcb

pojif nadaje tema dsieln jeaoie wiksz, ogólnie nankew wartoi.

Toi sano powiedzie naley odnomie do matema^ki o diiele S. Dioistbina:

ieeia i mdody maItmaltykL T. I, ca. l-asa: TMiya dialaiL 1891. Ta nslagije nt

Bwiególn uwag Wtb^y mjcy la piaedmiot atndnicze pojcia matsmatyld. Filozo-

ficzne rozwinicie raci tego wstpu zawiera .szkic" Dickst^a p. t. Matematyka i rze-

czywisto 1893. Autor roztrzsa tu zasady równych dziedzin matematyki, aby wyka-

za irh stosnnek do poznania rzeczywistoci. Okn^ilajfic Timt*»niatykr jako nauk o for-

taaci idealnych i wykazujc udzia w niej rozum i i wnoIii/ih dochodzi do wyniku, w
matematyka sama przez si nic nic orzeka o rzeczy wjsio.^t i ^wej treci, .lestto zadanie

teoryi poznania i metatizyki. Ale przez idealne sformuowanie zwizków midzy danemi

dodwiadcsenia, pnsyczynia si do zg)ienia przyrody. „Badacz prawdziwy, mówi str. 35,

nie biene wprost fonn matematycznych la sam necsywisto* bo wiadoniy jest drogi

na jakiej pojcia tych form powttirity i rosomie, pod jakiemi aastraeienkmi weno me

od wyników speknlacyi powr6ci do Iwiata nec^ywistego.* «Qeiiei swych poj i mt-

tod przedstawia matematyka najwspanialsze zagadnienie dla filosofii, docierajcej od wi^

ków do róda bytu i wiedzy. Matematyka najlepiej uwydatnia moc ducha ludzkiego.

kWtry przyrodzie zewn.^trznej przeciwstawia myl i la jej pomoc stwana wiat nowy.

bdcy znauiienicm i chwa ludzkasci."

St. Khamsztyk zamif^-ici w <«wych Szkicach przytodnicziich 189;^ pouczajc p>J

wzgldem mctodoloL'i<'znym rzecz. (J przepoiciedniach w nauce, która streszcza si w zda-

niu, str. 321: ,Z ogólnych teoryj wychodzc, dedukcya w cisy i pewny jzyk mate-

matyczny zbrojna, przewiduje jawiska nieanane, pnepowiada odkiyeia idomiewtjce.*

Licane pnqrkady % histoiyi naok wyjasnij bUiej to sdaaie.

Wa. BimAjHKf, Logika medycyny etyU uuady €g6ln^ mtfiodidoyU natdt ktat-

skich 1894. .l(><tto pierwsza praca tego rodsaju w naszej literatone, baidio donioli

i wielce pocieszajca, >o wiadety wymownie o duchu filozoficznym, czynnym wród na-

szyli pnyrolnikw. O celn swej pracy mówi antr>r (str. 15), e jeet dwojaki: pedag"0-

giczny i praktyczny. I'icrvv-/.y „i)ol'»_^a rifi rnzlmdzeniii zamiowania do mylenia abstrak-

cyjnesjo wspinl lekarzy, któr/.y najumiej t stron czvniinsri umy.sowej uprawiajji. qiaj.

co waniejsze, iia wzbudzeniu krytycznego zastanowienia si nad podstawium uaszej

nauki." Celem za prakty-znnn autora jast: ...cise poznanie logicznych bdów wnio-

skowania w zakresie tnedyi yny.** Tra Itsiki po wstpie obejmuje nastpujce ros-

daisly: 1) Klasyfikacya i definicya, 2) Rozpoznawanie, jako metoda logiema, 8> Hetio-

da doflwriadcsalna, 4) Hipoteza i teorya, 5) Metoda statystycsna, 6) Analin i yateH.

(Metoda wynajdywania wskaza lekarskich), 7) Metoda dedakcsyjna. Nie mogc si ta

zaji^ rozbiorem tej bogatej tro.ci. powemy tylko, e autor wywiza si ze swego za-

dania sumiennie i z wszechstronn znajomoci rzeczy i spodziewa.- sie naley, e przy-

suy sit; swoj pmc do tih)Zoficznego wyksztaceniu modsze) ^'cneracyi na^aydi przy-

rodników, którzy przy «Ue«;iiym stanie studyów uniw isytecktcii nie suchaj wykadów

aui logiki, ani psychologii. Nadto zauway naley, e Bitfgau^iki uzupenia pod wieo-
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m wi^ldaiDf deljchcnsow metodologi na swem pola npccyalnoiu, szczogólniej za
Blina. O foadsiale dtiea Baina, traktujcym o logice modjc^-n}-, mówi aator, ie »sa^

wkrn iyle Ulatjwjch pogldów i bdnych wniosków, wynikieyeh z niemjomoci
przedmiotu, e nawet nie mona go nwaia za piób logiki stosowanj.* Dodajmy, e
praca Riejraskiego jest objawem wyjtkowym i w litoraturee powszechnej, która od

a^^n gruntownego wprawdzie i io<,''atngn w treó apocyaln!\, leoz dzi ju przcstiirzalngit

dziea Fe. ( )f.stkrlrna : Medicinusche Lojpk 18r)2 nio posiada o-otiK-j jtra'-.v nad tym

pr7«dmiotem. W naszej litcraturz-c prz-od l{i('L'^anslvini za^iiLnij;\ na \vxmiank<;. o ile \\'im\.

l)lko prace: Ferd. Dworzaczka, p. t, lizccz dot/czca /ilvzo/ii nhedycyny. w l'amit;tniku

Tow, Ij^, warsz. T. :7, 1867, str. 82—149; T. ('HAUBijJSKiKoo: Metoda wynajdywania

ittkata 1874» oiaa Ztom. KaaiissmA: O pewnciei w tewcntK, O statystyce lekarski^t

O nkneaniu Idtanldmi w Oaiede lokankiej; ostatnia z tych prac w Ji 43 z r. 1803.

Padag d^flla Ohaabmakiego opracow^ Biegaski rozdzia 6-ty swej logiki} na str. 123

m podnosi zasigi Z. Kramsztyka na poln metodologii lekarskiej tt nas.

2f) Historya i filologia:

O pracach 2 tego zakresu, majcych charakter pedagogiczny, mówimy niej przy

iwiorzo kwesiyi wyksztacenia ilozofit^nogo.

W^zitchtroim krytyk naturalistjcznyt h /a-ad Ht pkle a i ich .stosowania do

hbtoryi (zob. wyej str. o24>, zajli si u nas tacy pierwszorz«.'dni l>adaczo. kompetentni

aa tern polu sdziowie, jak : A. Pawiskj (KUka sów o BuckWu 1869), T. Kohzok
(Ewiorycy pozytytki: Buekle, Drapcr, Kolb 1870) i J. Skujski (ilfbitinow • wiedza jw
h ayimiki hitioryi 1874).

Pneeiwnie w ducha Backle*a napisa rozpraw ogólnikow Ludw. Masowski,
tfómacz Darwina, p. O prawie postpu 1872.

Ant. Walkwski we wstpie do swej ksiki: O filozofii dziejów polskich 187r>,

zajmuje si wprawdzie rozbiorem ogólnych kierowniczydi za-ad historyi jako nanki. czy-

ni to jMlnak do chaotycznie, bez naleytej krytyki, na podstawie zg-nry powzit.tych,

•iasnych uprzedze. Zasad dziejów ludzkich jr<t wedug niepro „walka >piiytualizrnu

z materyalizDiem, lukta ducha z ciaem, luktu rozdwojenia i opozycyi z di^enioni du

igody, lokta pntastacyi z powagami.* Innych kwestyj z zakresu liistoryki, a w BZGe^^l-

soci metodologii nauk hbtoiycznydi, Walewski nie uwzgldnia ze stanowiska naukowego.

Fku EBunAsKi, Nasga htttor^atofia^ Ateneum 1876, T. iU, 548-^(^. Grunto-

wna ta nnpiawa roztrzsa midzy tnnemi i oetateezne zasady historyi jako nanki, trak-

tujc: 1) o zwidia hiatoiyoiofli z soyologi, 2) o naszych badacch na tern polu

(KouTAiU, MorHKACKiM, SuPi8KiM> i wroszcic 3) o dwóch typach naszej historyozofii

o dzieach Wróblewskikuo-Koronowicza i W \r kwskiego). Co do pnrldów za-adni-

fAych. przycza si tu Krupiski w zupenoci do spencera. Najbardziej liaiaktcry.sty-

i-zoeni dla /-iAjiuowaacgo przez nic<,'0 -tanowinka jest zdanie: .,Hi''toryk dawny »y ar-

tyst, a bLitorya sztuk; dzisiejszy luusi byc uczonym, a Ilstorya uuiiejrtno^ci, moe
nie tak cis jak matematyka, ale te i nie jarmarcznym dramatem, w którym si paja.

ce popisuj, a maryonettii skacz, pocigane tajn, wic niby nadzwyczajn si."

Wyjcie dziea M. BomzTilrsKnGO : Dtije Faitki w tatyaU 1870, 8-cie wyd. 1600,

spowodowao spor>' midzy naszyiui bistoiykami, które w znacznej czci dotyczyy zai^-

wno metodologii, jak i ogólnych zasad historyi. Pod tym wzgldom zasuguj na uwagi

'Zczcgólniej: pismo Hobrzyskiego: imi prawdy dziejowej. Rzecz o zadaniu historyi

^ dtifdejHzem jej Htatioiciakn 187f>. oraz St. Smolki ocena togo pi.sma p. t. O pojcht. :arln-

rdu i iftamitisku hifitori/i, Ateneum 1879. T. 111. 201 i nast., 492 i nast., zaniic>/:i zoaa

równie w j^o Szkicach htJitorycznychy T. I. 1882, str. 278—360. p. t Sowo o historyi.

Spór pod wzgldem zasady wynik gównie z tegi* powodu, e Bobrztski ^blia

si w swych ogólnych pogldach na dzieje do teoryiBiidclea. Ohodai howtem si wy-
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neka pewnych ,ckscontrycanych bipotts" Angielskiego hisorykai to jednak w asdne

wyznaje: ió ,pr»ca bbtoryka nie jest nicsem innem, jak zebiaaiom faktów dziejo\rjci

i zastosowenieDi do nich wyników nauk spole«3znyrb i politycznych.* ^Przedmiot hi-^to-

ryi, mówi, oraz nauk spoe< znych i politycznych jest jeden i ten "anir yif^ townm.

skio czowieka, a cala tru historyi. w</ysfkio wykryte przez ni (>l>iawy i prawa m-

^v^in liul/k()4»M, w naukach spocHznoch i polityr /.nyrh w zupenoci .sii; mieszcz.' ( o

-i .- / i tyc/y tych nauk ^spoecznych i polityt znyi h dowodzi, e ^znaczenie umiejijtne

zdobyy ono sohif> dopirro w naszym wieku, kiedy do nich zastosowano inetod».- nank ki*

sycb i pn^yrodniczydi."

Tym pogldom pnedwstawia Smoea swój „Sakie gfównycb naad ustoijki.* Wy-

kaztije on praekonywjoo donioso .potnych indywidualnofici daiojowycb,* którydime

mona mierzy miar czowieka przecitnego O'bomme moyen), a kt irym zawdcauiy

w znacznej czci < haraktor i kierunek rucl)u dziejowefjo mas. Dziaanie i wppr tc?'»

rodzjn osobistoci nio daje ni wtoczy w doktrynerskie formuy tak zwanyc pra«

przyrody, zastosowanyci do ycia spoe-znepo. Zadaniem historyi jest przed.stawieiiii

o|,^óln<g:o rozirnjii ycia dziejowego liHi/.ko< i z uwrjl-dmeniem wszystkich wydatny-h

czynników, kUn-*' si«f na wytworzenie tey^o rozwoju /.io/yy. Z tego stanowiska rozbiera

te Smolka technik.: hadan hi^tuly. znyrh, mówic w dal!>zyui cigu o r6dadi hisUnro-

uych i ich krytyce, o stwierdzaniu faktów i wreszcie o kons^kcyi historj-cznej.

8. Smoukointskj zwn>cU uwag na nowsze dtnod w liteiatone obcej na polu

hMtor3'ozofii w swych Studyach krytycznych^ wspomnianych jui wyoj (str. 168).

Tad. (?hiusanowski, Badania t hioryw^ Cztery Msci 1888-1802. Aotor

zajmuje sic gównie rozbiorem kwestyj: ,Cjgr necywicie istniej prawa, rzdzj^ce dzif*

jami ludzkoci?** i w jakim »tosanku prawa te znajduj si do wolnej woli czowieka

kt/»rej zaprzeczy nie mona? Na podstawie ogólnego przegldu d/iejów Rzymu i Frtn

cyi, autor dochodzi do wniosku, e prmro. rzdzce d/it'i:uni Iti l7.i.o>ri, sprowadza m*:

do trzceh idoj, jakiemi <: idea o.-soUi^tcj .>vvubody czowieka, uie;t ducbowa i pastwowa.

Kada ^ lyeb idej zajmuje oddzieln epok«', a epoki tc powtarza si l>d do meskun*

(2wno.ci, pncyczem stan si coraz krótazemi, i wreszcie »w nieskoczonie daleki^ pi^-

szoci* owe trzy idee ^zamieni si w jedn," t j. w Ide twobo^. Pizytom zanwalyi

naley, e.owe idee, wchodzce w skad prawa dziejowego, antor pojmuje tylko, ^ako

wskazówki, jako znaki ostrzegajce, jako wpywy opiekucze, które ludzko moe pr^'

j, albo odrzuci, a to stosownie do woli swojej." Pomimo to autor usiuje wyrazi

swo -prawo historyczno*' za pomoc formu uKitematycznych. eo go sprowadzio na nu-

nówce jakiej dowolnej historye/.no-mateniatycznoj spckulacyi, puzbawioacj wsaelkiega

znaczenia naukowef^i, wic i filozutie/.nego.

Tad. Korzon na drugim zjt'/.dzic historyków polskich we Lwowie ISIK) r. przfd-

siawil refemt p. i. Bdy hiftUtryogrfii naszej, w którym wykaza raco spneC3no»i

w pogldach naszych historyków na dzieje z powodu tendencyjnoci w idi przedstawi-

niu. .Przykadajc miar naukow do prac naszych, mówi, przekonamy si, ze cfalaM<>

si nam wolno tylko z edytorstwa i bada monograficznych, ale caoksztatu dziejów Pol-

icki, ani okrele przydatnych do konatrukcyi ogUtk^ nie posiadamy wcale. Mamy po-

rzdn cegielni, lecz budownictwa uczy si musimy. "... .,Miuerwa ma hem na gowi'

i pancerz na piersi. Tmwda naukowa musi >y jednfi i 'i dla modych . zy dl\ -tJ

ry< h, pr/.y wesoym i smutnym stani'' duszy, w upojeniu tryiunu zuniwno jak w dnia !

niedoli i klski." ()l.^z< ^Il;l dr-^kt^N i nad fym refeniteui wyjania pod wieloma W74»lda-

mi pogldy naszyi h lu>tur\ k .w na metod.; l>adan hLst<jrycznych. Zol). Pamitnik wspom-

nianego zjazdu: (.'z. I. fir/aafy 18i>U, .VII. ('z. II, Obrosy i uchtoay 8tr.l40—Ifri

.1. Baudouin dk Cocrtekay, najznakomitszy u nas badacz na p du jzykoznaw-

stwa, wyoy w sposób ogólnie dotttpny zasadnicze podstawy tej nanki w swym od-
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ajfde: O zadaniach jzykoznawstwa, Fnn-e filoioL'i- /iie, T. III, 1891. str. 92 i nast.

OdrADia od stanowczo filologi od j»;zykoznaw.stWii. ,Kilolo<,aa, tak, jak rozwin«;a si*;

ODA hisUnycaiie i jak j pnewainie uprawiaj jej przodstawidole, jest aestonoci, ura-

ij^, snjoiDoci ssciegóów, nie ns nauk, nie amiejtnoci w sculem zoacsenia te<

go wTiuti, gdy tymczasem j^ykosnawstwo jest jednolit, cile okrelon nmiej^lnoci.**

3vt ona nauk p.sycboIogiczno-sueyoIogi(>zn. Jej ziisady optoc^j -i*: przodewssystklem

na tych dwuch gaziach wiedzy, ^lilds sa cl kt<'.r7:y. tiwaiajc jzyk za organizm.

i aliiz<\i jzykoznawstwo do nauk przyrwlniczy cli. " Ton -zajcy prz^irld zasadniczych

zadaii jzykoznawstwa, >;tanowi<\v irlownii tre. odez.\ tu, tlajC ja-iu' poji-rie o wspócze-

snym stanio tej naiiki. W innej rozprawi**, zaniioi^zczoiicj w tym/.e toinio Pnu fihhitfi-

€Zi^ch, liaudouin wyst«»pujp przeciwko tym, kt^jrzy laoni^ tezy, e ^w jzyku dzia.ij.i

jirmta przyrody^ Zduie to naaywa „ntar, oklepan bajeczk'' i dodaje ( ^tr. lai):

.Pkawa jtii^ka róni si ouaAMao od praw fizycznycli i chemicznych ; róni:\ cho*
bj dla tego, e dotychcns nie zostay na dobre wykryte i ^^cilo okrei^lone.*"

3) iV<tiiiib' tpaUmt i praume:

Tu wspomnie*'- naley przodewssystkioro o szeregu prac hlstoryczno-kiyiycsnych,

wyjaniajcych filozoficzne podstawy nauk spolecznjch i prawnych. Na uwa{?«; zaslugn*

j w tym wzgldzie szczególniej: tJ. Roszkowski, Por/ld na nauk Fr. K. Saclgny

187!. Sfauntrisko szkoy li>^ f"ri/(:znej ic nauce praica 1H71 fzol>. wy/ej .**tr. 327), oraz

Rzut oka na sysemaa prawa ir zwizku z huftory filozu/li 1872. — VV. Dai.-^bnbkru,

Dzije Jilozofii praica i ijuiistica (zoh. wyej .^tr. .'V2).- -Kk. Ka.spaukk. Poyld na ycie

i puma H* Grocyusza 187.3.—J. NiBMiRYcz, Filozofia hitftoryi prawa, T. I, 1874.—W. Za-

asu, O fiUm»fii krytycznej Kanta w zastosowaniu do nauki prawa 1875.—£dil Kbzt-
HDSit Teorffa pastwowa Akrensa 1876 (zob. wyej str. 327). Teorya karm Kania
1883. - Wjt. Kozsownur ze Lwowa, Podsawy soeyologii i stanowisko w nij U. Spence-

ra, Acnenni 1881, T. FI, 87 i nasL — Kvg. LIPNICKI, Optymizm a fmrye pai'i^f'r->irc^

Ribl. Warsz 1888, T. I, 83 i nast — W. Lutosawski, Rozwój pamtw nowoytnych

tcober feoryi Ary.^itifelefsn. tAme. 'I'. IV. 1^1 i na>t. .Jestto wycig z niemieckiej pra-

CT t> L-f / atifor.^ wydanej 1888 r. p. t. Krhalluny u. Untergany der StaaOtvcr/a!*>imvfrn

nnch Mato. AristoeUs u. MachiareUi. Nareszcie wyiuioni tu naley krytyczne dzieo

M, K. Trepki. Ezccz o mnjalizmir. 2 tomy 1888.

Do pra*, nowszej dol»y, zajmujcyci si tctwctycznym rozbiorem kwestyj zzakrou

filozofii nauk spoecsnyeh i prawnych, nale .szczególniej:

J. Kasznica, Opoj^isyieme nauk spoecsnyeh. Odbicie z Dibl. Warsz. 1870.

O tUmmku prawomimosiwa do UwytSk nauk 1875. W tych pracach autor kadzie szcze-

gólny narlsk na zwizek nauk spocfiznych i prawnych z filozofi. Przy historycznym

pogidsie na ten stosunek, mówi w ostatniej pracy, str. 15: „W kadej chwili okresu

nowego mona wykazar niftjlko ci.sy zwizek nn"1/v filozofi i f-a toory prawn,

lecz take l zwizek midzy j)anuji'cnii w liaiioj cliwili po<_'h\dauii tilo/olirznemi a prak-

tyk prawn, nie wy(;zajr nawet samegu ustiiwodaw.-jtwa." W imi tego zwizku

domaga si (str. 25), aljy suchacze wydziau prawnego uczsz«-zali na wykady gównych

pizedmiotów filozofii. Wj-maganie to zastosowano zarówno w b. Szkole gównej war-

szawskiej, jak i nastpnie w Uniwemytecie warszawskim dziki przewanie wpywom
Kiissiiii^*

J. B, OczAPOWSKi, Osnowa i zakres encykhpedyi nauk politycznych w zarysie,

Pnegld polski 1870, T. IV, 80 i nast. Ukad i mrfoda prawa politycznego 187:1.

Wadza i ukad paatwa. Zarysy polityki. T. I. 1875: Wxtp (propolityczny i meto-

dologiczny) i cz oyólna. Autor zajmuje stanowisko „polityc7nej fizyolotrii" i /. togo

stan»»wi-<ka okrela w o.statniej pracy pastwo jako ^jestestwo zdolne do woli i dziaa-

nia ^biurowego i zgodnego, pod oson siy zbiorowej." 1'rzytem jednak we wszy.stkich
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kwestiach szczegóowych kacbtie nacisk na czjiwik eiyomy nstroju paiktwowego ^ prze-

ciwstawieniu do natumlistycznej zasady my przed prawem. Zob. t<> tei^o autora roz-

praw : Pogld na stan fiozofii goleczn^ w aystemadc umi^^tnoici, Bibl. Warsz. 1880.

T, JV, mi i nast.

(t. IloszKOWSKl. O intiKie i ziuujzenm /ihzo/ii pnura 1^1 \. O tmUjdzit tcykiadn

filozofii prawa 1871. O zadaniu i sysetnie fihzofii prawa lb7o. W pracaeli tyA

a szczegulnioj w pierwszej, roztrzsa autor kwostj: ,Jakie jeat sadanie filosofii w ogóle

w mkfesie muik spocvalnycb, a w azczegulaod w afene naak jwawnyeh?* W celo

wyjanienia toj kwestfi dowod Roszkowski samodaelnoSd filozofii jako nauki, wykuoje

jej skbdowo czyci i aznaje filozofi prawa aa cz dyUy nauki o idei dolna. RozUir

kwesty] metodologficznjcb stanowi gówn tre dwócb ostatnich wykadów.

Karoi. .Strasbubobe, o znaczeniu praw Matystyanych, Bibl. War^?. 187^. T. 1.

2r>3 i nast. Stanwszy na stanowisku krytyr\'7Tnn Kanta, autor wykazuje, e pniwi-

dowot- staty>ty( /n i „nip jp<t ilowodom ani za woln;i wol, ani przeciw niej." Prawa

statysty r/.ne maj ebaraktcr zjawiskowy. s!\ wynikiem zastowwania prawa prayczyuowo-

iic\ do warunków dziaania w . /.asi(> i ])r/.i'>trzoni. lecz nie odnosz ai*: do istoty neczy,

wiiM- t^^- nie dotycz istoty czowieka. kt4»ry „potrafi siy rozróni jako tsees sama w »•

bie i jako jawisko.*

Euz. CzBBKAWBKi, O toroni^ujfdt noHkoie^ pogtdtuh na Mow tpokad-

atea^ Pnowodnik nankowy i literacki 1876} str. 501 i nast Bronic w ogóle ,socj(h

logii szkoy pozytywnej** i t3oiyi ewolacyi na tero polu, autor dowodzi jednak, ie teo-

r3*a ta nie pozbawia czowieka «szczytnego przymiotu istoty ducbowej. stanowicego

go wyszt)i'* i nie rzuca go pastw niatcryalizniu i egoizmu.".,. „()\v>zenK ycin

nmy-own, ze wszystkionii suojoini ideaami, jest szcszyteui ewolncyi. szc/yteni rozboju

I /.Iow it k.i w 01,'óle, a spoeczestwa w >z<"V:e«fólno8ci, • ... ^Spoleczcn^iwu. kUin^ nh' nu

ideauw, j»»^t allo jeszcze niedojrzae, albo pogrone w niemocy uioralnej.'*

1'k. K^.spARKK, Fraico polityetne o^ne razem te testpn muk oyón o pan-

•ttie, T. I. 1877. T. II. 1881. .Testto diieb wyczerpujce pizedmiot wszechstionBie.

Wo Wafpie i w Cz. I-szoj (nauka ogólna o pastwie) roztrzsa antor zarówno metodo-

logi nank politycznyeli, jak i ich ostateczne zasady ze stanowiska histotyczooJnytyczne-

go. M<'»wic o naukach pomocniczych, wykazm*e (str. 50 i nast) zarazem znaczenie fiUr

zafii. Pogld motatizyczny na .wiat nazywa ^tiero," od kt<'>rogo odbijaj ^i w^^^yHtkio

pojcia prawne i pnii^twowc. Dalej rozbiera .szfzpcróowo znaczenie antropologii, psy-

chologii, etyki i lo«:ik Ula nauk pastwowych. Poglil swuj Ka^parok nazywa r*-ahtui»-

Yj radoci, mówi (str. 7t<6>, witamy zwrot realny i pozytywny w na.szej nauire," Aie

inzytcm energicznie wystpuje przci iwko jednostronnemu realizmowi .pytkich i zrozu-

miaych dyletantów nankowych," kt4'(rzy ze zdrowej zasady wytwarzaj ,istn karykatu-

r** i pnoz to powoduj tylko i»zanit wyobrae.** Zob. te jogo prac: Zadanie fiktO'

fit pmwa i jej stanowisko w dziedzinie nauk prawnych^ Rozprawy wydnatn histor.-fiIo-

zof. Akademii Krak. T. XXI, 1888, :^tr. 96 i nast

H. STRrvE. Xauka o spoeczeiistirie jako organizmie, rozpatrzona ze eianoizisi^

filozofii natury^ Wiek, 1877, ^ 17 i naat Jeetto pogld kiytycany na nowsze w tyai

wzglilzic tH)ryc.

1"J)M. Krzymuski, o znuczcniu filozofii prawa i n mehAzw jej inikhiu 1881.

Ti iwn [>oczytuje autor za objaw i/da: rozn'>nia zan „trzy gownc kicrii;iivi wsijclkiej

nauki o yciu." mianowicie; pozi/h/K iii/. hiaUnyczny i filozoficzny. .Nauka prawa je^

pozytywna^ gdy bada prawo w tej postaci, w której ono obowizuje w chwili oboaMS**

jfMt historyczna^ gdy bada formy, które idea prawa przyobleka w yciu ubiegem ni>

rodów:... jest wreszcie filozoficzna^ gdy ma za przedmiot badania nie t lub ow posia

idei prawa, w t«j Inb owej chwili czaso, albo na tym lub owym punkcie praestmi
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§ 10^,4. FE03S0FIA NAUK SPBCYALNTCH. 341

lecz gdr pracmin dotrzn' i\o /.nul(.'}. / kt/'rvrh wytryska sama i<!fa prawa." Tak pojta

filozofia prawa powinna sitj posikowa zarówno indukci/, jak dcdiikcy. Ona powinna

i'Vt in<lukrv)ii. o ili^ tna na celu wynaler i poznaó naukowo podstawy pozytywno idcj

prawa; tijniukcyjn za^ powinna by, o ile pm pou[i(R\v to.j idoi ma rozjani cieki po-

stpowania prawnego w tych ub owych stosunkach yciowych.

JL OuiiPOWicz, SyHm aocyciogii (b€K raku ; przedmowa % roka 1886). Tree:
lu. L Rmnrdj socyologii II. Gówne podstawy i poj<;cia zoaadntcze lU. ywioy spo-

bone i swliki ich uatrojowe. lY. Zjawiska spotecano-psychiono. V. .Tednostka jako

plAd -polecany. Zajmajc ttanowisko skrlnegD naturalizmu, antor utosamta waciw
ilosofi z ^8ul»jektywno-idealn spekulaey," pozbawion naturalnie „naukowego" zna-

fjrmia. Natomiast sdzi f-^tr. 12), e subj'kf poznania, t. j. czowiek, posiada Jak nauki;

(ZYsto przodmiotow;^. liadajf fakty rzeczywistoci ,,lio/ w-!zplki'"b npr/<'<l/cri idoalnyrli,

ez wszelkich uiy^li a priori powzitych,"— ..tr/o/wo." .rt^alistycznie." e taka trzozwiKt

,

taki realizm antyfilozoficany jest eruboni ztidzoiiiem dogrmatyzmu empirycznego, o tern

przekonywa nas krytyinziu tilozoiiczny na kadym kroku. Swiatlczy te o tern to

wszystko, comy dotd powledileU o stmanku fitoiofi do Bank npecyalnych. 2So1i. szcao-

g^tafag § 6. Krytyk speyaln tak natnialimii w ogóle w tej dziedzinie wiedzy, jak

i pqgi|dów OomplowicU} znalmó mona we wspomnianem powyej dziele prof. Kaspar-

lA. T. I. 976 i nast.

8t. Krusiski, Szkice BocyUogksnt 1892^ Szkice ekonomkm i fihsoficzrw 1892.

Wyd. pomiertne. Na uwag zasuguin tu 'Zczegóhiioj rozprawy : Organizm Iologiczny

a spoeczny, C"zy spoeczestwa fywilizowane s or^ranizmami Spoprzcu^two a mo-

rano, Dusza spoeczna. Krytyka .1. .Siipiskio:o. Autor stoi na stiiiiowi.sku naturali-

zmu; pomimo to uznaje suszno pogldu or^^anicznogo na spoec^.estwo tylko odnonie

do pierwotnych fonnacyj spoecznych; spoeczestwa za cywilizowanego nie ma za or-

ganizm. Tfk sandnieaj rónicy w pojmowania tych dwóch fomi yca spoecznego

tator nie wyjania jednak naleycw.

Wods. Spasowigz dotknij rónych kwestyj z zakresu filozofii nauk spoecznych

i prawnych wo wsponmian*'] ju (str. 328) pracy: Najmwsze prdy w naun- funwa kar-

fiego, oraz w krytycznej ocenie dziea A. Stronina: Polityka jako nauka (zoh. Pistna

Spasowirza, T. V', 1892, str. 29—79). Napotykamy tu wiol. o ponezajry rozbiór fizyki

socyalnoi 7.*^ stanowiska gp»fzpgo pojpcia psychicznych czyiinikuw y.ych spoe<.*znc-

go. Spasowicz potpia ow metod „analogiki," która przypuszcza, o „kado pra-

wo natury martwej da »\p o<iszuka<" w biologii i soeyologii." a wic metod, ktira

stotiuje «prawa przestrzeni, pewniki geometrj do tego, co adnej przestrzeni nic ma,

do ducha spotecznego.* Bldnem jeet tedy hndowanie soeyologii bez pomocy p9y< hologii.

Gani te Spasowiciów ^ednostnnuiy i gruby natoializmt który chazakteiyzme doskonale

mttiBkfy, pzzecsncia, lecz nie dje obok nich prawie miejsca wyroznmowanej idei.*

JL jedudc pocztkowo urzncio liiego tropem tj idei i przerabia si w kocu u ide.*"

8. Speoyalizacya wiedzy, o specja izacy i wiedzy miwiliniy ju przy

wyjanieniu dnoci filozofii do ogólnego na wiat pogldu (§ C i 0,i.). .asnc za po-

<»^de n Ktz^al rifnin ^^i(Klzy specyalnej daje klasyfikaryn nauk. przedstaw ioii.i równie

w ogulnytli zaiy.-^arli ttaiii«'. -tr. i nast.>. olHMiiic w uzupenieniu wypowiedzianych

powyp^f Cstr- Lil6 i nast.) zda o znaczeniu tilozoiii w stosunku do jednostronnego roz-

woju nauk specyalnych, uwzgldniamy tc objawy, w których sami ^pecyaliei zsznaczi^

donioaoó Utozoili w tym ^^-zgldzie.

Plerw8zoi9Qdny pnyrodidk nasz^ czasu Ubmbotz ju w mowie: O itatne-

itiu (U^er dat 8dim des Memehen 1866), dowodzi, e badacz przyrody, pragncy sta-

n na wysokoci swej nauki, powinien koniecznie zapozna*'- si z filozofi, w szczegól-

noci za z krytycyzmem Kanta. Brak zn|omoci filozofii, jj liada nad ródami i za-
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sadami Wiwikiogo na Mai pogldu, pociga za soli jak njgoraso nastpstwa w akre-

sie wszelkieb bada specyalnycta.

Cauds Bbrwasd wyoi swój pogldf na donioso illoiolli dla toayeh nauki

pod koniec swego dziea: luttoductwn d Vitttde de ta mdki$ie escp&imentale 1865. Zob.

gównie star. 388. Cbocia pnyiodnik, mówi tu Beniard, nic powinien si trzyma hesz-

W3^1<lnie pewnfHrn js^otowego systematu filozoficznego, to jednak przej.' sit; winien da-

chem filozoficznym (e>prif pbi1osopb!qupX który panowa winien nietylko nad wszystkie-

rai naukami, Icz w lu^ólo nad iiih\ wiedzy lud/ki\ (qni do!t re^er non ^eulcnifiit snr

toutes les scienecs, mais ^ur touteis lo (onnaissanccs huuiaines). Filozotia nadaje aaucp

»pccyalnej ruch, który j o/wia i uszlachetnia (uu uiouvemcnt, qui la vivifie ot l enno-

blit); nadto podtrzymuje w uczonym wity ogie badawczy' (le feu sacre de la recbcr

cho) i bogaci go nowemi pojf^ciam. Postp la naok dokonywa 8iv; jedynie dzi<;ki no-

wym pojciom, wskntek twónaej potgi myli (les ocienoeB n^aTanoent qae par les idee»

noaveIlee et par la paissance crtetrioe on ori^^nale de la pens^).

E. Du-Boi8-Reymonii w jodnj ze swycb mów (Beden, JBftU Folg 1886) otwar-

cie wyznje (str. 279 i nast.), e jednostronna piaca nad prz}'rodoznawstwem cioBia.

jnk w,>5zelka jednostronno, widnokrair umysowy <jzlowieka (einseitig lietrieben, ven»net

Naturwis-son^f-haft, gleich jodcr andcrn betriebenen Thtttigkcir d^n <?Je>i< ht<krobl.'

Narzeka te na wynikajcy ztd „pytki" roalizro, kt<'»ry nazywa „amerykauiziueiu" i ra-

dzi u'^ilnip pm?'i\vdziaa takioj pytkoci myli (Yerflachong) przez pielgnowanie cztd-

ników nheleni^uu i humanizuiu."

W. WtKDT jeszcze w pizedmowie do 1-go wyd. swyob WylMów o dmtty eth-

ueka i zwkrzt i865 powiedzia: ,Bez wiata filozofii badanie stje si nomiostonk

a uGZono prón erudycy (Yielwiaserei)... lyiko filozofia nadje saciegóowym gri-

ziem wiedzy odpowiedni donioso." W mowie za: O ws)n^kzemem xadam»t filoz'}jii

(Udbtt die Aufgahe der Philosophie in der Gegenioarij 1874, Wundt nazywa fiowfi

nauk nauk ( Wi>^snnschaft der Wissenschaften) i wykazuje, ic jest konie<*zn!^ dla etozu-

mienia pr^yi-zyn ziawisk i dla wyt^ycracnia ()L'i'dnogo na wiat p<i'j^1f^<iu. Tii naley wspo-

mnie o
i

<"_•(» roz|irawitf: Philo»ophie imd Wwsettscfui/l^ w jego Esmys 1Ó65. Zob, it

co o nim powir-lziano wyej str. 18, 107.

^EWKtJ W Proleyometuich do w.-ipomnianej (str. 106) Hisloryi fHozofit porównyw

bardzo trafnie stosunek filozofii do nank spec}-alnydi ze stosunkiemJaki sadiolzi ponii<;-

dzy gcogrfifl i topograf.
Astrofizyk K. F. Zoubr w znakomitem swem dziele: Crefref dU Sahtt der Ko-

meten 1872 roztizsa zajady wspóczesnego przyrodoznawstwa i w ogóle naok specjal-

nych i wykazuje, e zadanie nauki przyszoci polega l)dzio na filozoficznera opiaeowar

niu empiryiizncgo matcryau wiedzy w celu jego zjednoczenia i wyjanienia przy pomoc?

metody dedrtkcyjnoj. Nadto w TY-toj czci to^o dziea (Aphof-ismrn zitr Gtachidif

i(t}d Theorir der ErlrnitlntsH) pr/.yta< z:i ZOlIncr li' zue wyjtki z pism znakomitych fik>-

zofiiw dowo.izai t'. e . j dro? krytycznej myli i rozumowania wyprzedzali cz»isto »J-

niki nuwociiL-siiyili bada na pulu nauk spccyalnych.

A. Ueoar, SpczUdigmm irnd allgemeine Biditng 1882. Autor, zasuony gp^
kulog, wykazuje tu szkodliwe skutki jednostronnej ^pecyalizacyi wiedsQr. Podug niefa

pojcia ogólne fiiozofii s niezbdnemi zasadami bada specyalnycli; ztd pociodzi, aeale

spccyalici, pi^'swoiwszy sobie szerszy widnokrg nmyaiowy, docbodi czsto jdo lv
dziej doniosych wyników w swy li pogldacb na t lab ow nauk, anieli nfdose^

niojsi w swy<li badaniach specyali^ti. Tak np. poeta Goethk z^' waine stano^>k<

w teoryi rozwojn yria orjranifznop-n i w fizyc7noj i fiTiyologicznej nau<*e o bai-ww^b

Prawnik .Salyiati odkry -kla<l i hemiczny wenecyaii<ki"i mozaiki s/khnH. podcza.-

gdy specyalij chemicy przez dugi ezas l»©zskuteczuie go i>adali. lioBtai Uaiua
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okreli prawo zachowmia energii i stwon^ tneclianiczu teoi^* ciepa, choda z powo-
hnia ^^wego by lekarzom praktycamym. Schliemann, by kupieni i samoukiem na polu
ari hcologii, a jednak w tym zakresie wiedzy dokona odkrj przewyszaj(»yeh pod
wigli;df»m '^wei naukowej donii>-<"->' i of,n-tinin;\ lii.-zb poszukiwa s^pctyali^tów filologów.

Autor w ogule dowodzi, e w bjukioj prayszodci nami ^peeyalisci doma;.Mi sio In^d

krj tycznego wyrónienia danych dowiadczenia, maj< ydi istotne znaczenie iiaukow .', od

matujiia poscbawiones^o znaczenia, fodobnie oni sami przekonaj si, e uo<.n»Iiiienie

wyników bada specyalnych jest jednym s niesbdnych waranków po9t4.'pu nauki. Ale
4o tego wsqratkiego potneba, aby specjralid przyswolili sobie ogólne wykastaceoio,
I w szczególnoci wykaitaoeiue fBowifiegne,

Wssechstminy rozbiór znaczenia filozofii dla nauk spocyalnjch zawi6ny* w sobie

prace wspomnianego ju (str. 17 i 308) S. H. Hoduson a: The rdatmi of philomphff
t» scimce 1884, i Philomphi/ and e.rpprncr 1R5. Autor rozninia trzy pogldy na
>wiat: zdrowego rozsdku (coniinon .^ensc i. naukowy i filozoficzny. aden z tycb pogl-

nie moe by za-^tpiony pr/c/. drugi; wszystkie tr/,y ir/tipeniaj si nawzjfMu
(each of tbe three has ita own office and function; each is a supplement, not a substi-

la46 for the other).

J. EBBTBMBCm., DU BtdeKhtmff der PhUosophie fUr die ErfahrutiymisscmJid/
1880. Autor dowodsi ascKegóowOt ie wiedza empirjcsna opiera si na pewnych pr/y-

poszc2eni8cfa, które tjTko pisj pomocy filoBofii naleyde rayanione hyi mog. Zob. tc
wjiej (str. 285), oo w tjm wigldzie mówi Lurd w swj ktytyce p0Ky1;ywizmu.

Feliks Klei.v, znany nmtenjatyk, m<'>wi w swym wykadzie nio-euklidesowej goo-

metryi: Mcht-EuMidische Geometrie (wyd. litograficzne z r. I8J»2, znajdujce si w Biblio-

tece l nivve'sytetii warsz., T. 1. 2H4 i nast.), o mniej wi.^ccj do roku 1870 panowa;i
^vc w.v7,y>tkit ii naukacb, wic i w niatcniaty^^p. tendencya jednostronna*] specyalizaityi ba-

dni. Sdzouo, e mona czego dukuuju; w naukach jedynie przy z- srotikowanin uwagi
aa saaegóaci. Ale zapomniano, e wyczne zcie si<» badaniami sp(!cyalnemi pociga
za sob zupen ich jaowo*- (Tolaliind^ Sterilitat). To tea w owym czasie okrelano
natemalyko, jako nauk, w której nawet dwócb speeyalistów zrozumie si nie moe.
Nastpi jednak swroi zasadniczy i przekonano si, ie ogólny pogld (Clesammtabeiblick)
oa dan nauk jest niesbdnyni warunkiem prawidowego postpu bada apeeyalnycb.W literaturze pOlBklJ ju Jdrzej niadecki, jak to widzielimy wy-
ej (str. 3.U i nast.), wystpowa przeciwko ,sabym gowom," potpiajcym „rozu-

ntowani* ' w naukach empirycznych i wykazywa znaczenie krytyki filozoficznj dla
tjch nauK.

Wjirod gosriw. ktorc w nowszych czaaach u nas w tym kierunku przemawiaj, za-
znaczamy tu nat^tpujce

:

Fn. Krupiski w dodatku do przekadu Historyi filozofii Schweglera. str. 477
aiówi: .Wszystkie inne nauki bez filon^ lepe s, bo nie mja oka obojnnijcego ogt)t

tjch cibmków, skladjcycfa organiim umysowodeL Teologia stiye si hiefologi. prawo
-jury^tery, histoiya—kup Ikktów besmylnyeb, ekonomia—maltuzyanizmem; krótko
mówic, ogól wied^r paczy si i zamiast poiytku, klski na ludno sprowadza."

Iri, OcHOBOWicz, chocia w swym Wstpie woa (str. 94): „Oosujoray za >po-
cnliz.iry prac filozoficznych!" domap-a si jodnak zarazem, al>y filozofia i .nauki spo-
''trzi.H^awcze'* pozostaway w yciowym /. sob zwii\zku.

T. Zuliski we wspomnianej i>ti. pracy o fizyolo«»ii nmw i istr. 7): „voz-
ilzifilanie si nauki na liczne dziay i spc.ryalna, oderwana uprawa pojedynczych jej cz-

^ stal 1^ za dni naszych (pisane w r. 1873) niejako znamieniem uczonoci i gboko-
ci Tak, ie im kto w drobniejszej zamyka si czstce jakiej nauki, im wicej oderwa-

nie od caoci nad ni pracowa, tern goniejsze zyskiwa sobie imi i wiksz stawa si
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w nauce powag. Namnoyo si«j tyra ><poBo1mD mnóstwo Specyallatów, kfe6Rj w bada-

niach swoich, ogrrani.'zajc si tylko swoim przedmiotem, a raczej sw czstk, nietjlko

o o nauce, do której ta tfh czstka naley, nie mieli naleytego pojcia, ale o mny h

naukach, z któremi si ona czy i jest w bezporednim zwizku, /Mno^o n\f' raicli wy-

obraenia,** Na<ti?pnie zasmacza. if> n nas ju Mochnacki narzeka na ^o>iaiii usilnoi'

do wielkich rzeczy" z powodu ^rozatrzelonia nauk i umiejtnoci na liczne dziay."

W tyra dochu mówi L. Natamsom w swej Teortfi jestetiuff iOodt/namicznych

1888, 8tr. 8: ^iFtkt^ aame pnez si, chodaiby do nieskoaonoici nagronidnoe, nie

ntwon nattku Nauka wyraaga aystematycmogo powipniia ftkt6w, wykfyda iwiidai

przyczynowego, wzajemnego stesoidni i ia]6noici stawisk postneganydi. poCnetmje itb'

tylko zna, ale i rozumki fakta.**

'Ró^^•7li<• traftiie pomszy kwosty jednostronnej ^prcyalizacyi bada naukowych

Piotr rj[MiELo\v5Ki na ostatnim zjed/ie i^roryków we wspomnianej wyej dyskiisyi

(zob. str. ;;i8). ^Kierunek ten, powiedzia tliniielowski. panowa praez lat kilkanacie

W ostatnich latacli spostrzeono, o przecie te pojedynrzo zbadane koimirki. te najdrth

bniejsze szczegóy ycia przyrody wszystkich trzech kiolcstw nie wyetai< zAj, e umys

ludiki potnel^je koniocmio uogólnie, potnaboje jakich praw, ktdroby mu jak wiato
nMEjaDialy jego wtpliwoci i wskazyway drog, denie do pnysdoci, DtooM la ds

nog6lDi«nia, do stawiania praw jost tak wrodzon umysowi loddciemn, ae waulkie pm>
pi^"}

, esy rdigfne, ciy umi^tne, bynajmniej stomi jej nie zdolj. Otddi jak w san-

kach pn^yndnicaych na nowo si pojawiy hipotezy uogólniajce, na nowo pracuje wie-

lu uczonych, aeby z zebraneiro materyau utworzyr pogld ogólny na w<*zeehwiat. tak

samo w historyi obok prac monogmficznyfh nitok lindan szczegóowych, konieczn }f^x

r7ec7., rzucane od czasu do « /.asii pruitiieiiic, skupie pnsez jak e-oczewk^: a uwzglc-

duienic tych wyszych pytaii nadaje niewtpliwie daleko szerszy interes pracom histo-

rycznym."

Nakoniee i BiioaAski nie móg pomin tej kweetyi we wspomnianej ju ($tr,

888) Logice medycjfny. Mówi on str. 10 i nast.: «Mylnen jost pojcie, ro^powsMcIuiio*

ne wród lekany, e obecna 8pe<qmlizaciya jest nienniknionym wynikiem

cyny w myl pogldów IT. Spencera na prawo postpu. Obszar wiediqr ma ju by tak

roslegly, e niepodobiestwem jeet jednemu czowiekowi obji- go w caoci i ztd
ma wypywa konioczno8»'' «;p''' v?iljzacyi Podobna kracowo. doprowadziaby do opi-

kanych rezultatów.... Ik'Zstronijie i uwanie ledzc spóczesny kierunek nir-dy \-nT, vi-

df; pewne ol»jawy poczynajcej si reakcyi.... Zjednoczenie, uogólnieni^ -tanowi pewien

reakcyjny, idealny kierunek w nauce.. . Wf*zak dzi w kocu 19-go wieku wszdzie,

czy to w poezyi, czy w sztuce, czy w filozofii sygnalizuj pewien wyrany zwn»:

ku idealizmowi. Poczty w pocztkach biecego stulecia natttyaHnn i pozytywisn

wias I olbrzymim rocwojem nauk pi^rrodniiao^ nMgrna ludziom nie wystansaf; po-

wstaj pomau nowe ideay, wlasciwicg jakby piseciade nowych ideaów. OgU^

ny ten prd chwyta ws^Ueo za sob i nawet nauki konkretna osta si pned ni*

nie mog. **

Wszyjitkie te go>y oIh h i swojskie, wiadcz wymownie o potrzebie aiup-:'!

ni*'nia analityiznych badan nauk specyalnych pr/ez czynniki syntetyczne winlzy, re-

prf/oiitowane ^^- uniu przez filozofi. Badania w tym kierunku maj tedy nowu pi-

kn przyszloi< przed sob.
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§ IL

Filozofia w stosunku do nauk prsyrodmczycL

Wród trzech zasadniczych grup nauk specyalnych,

do których zaliczylimy (sir. 119): nauki prffodniafef hu-

mamiofne i teologiczne^ pierwsze nal)ral\' w ostatnich czasach

najdoniolejszego znaczenia. Podczas gdy atosimek iiiozo-

iii do nauk humanitarnych i teologicznych nie daje po-

wodu do powaniejszych sporów i w sposób wystarczajcy
wyjania si na podstawie wyoonych powyej (§ 10)

ogohiych zasad o stobimku filozohi do reszty nauk, to

stosunek jej do nauk przyrodniczych, wobec wspóczesnego
zamissBania poj na tern polu, domaga si bardziej szcze-

góowego rozbioru.

Znane s ju dzi powszechnie postpy nauk przyro-

dnioflgrch w wieku biecym. Postpy te budz podziw
w najszerszych warstwach spoecznych, szczególniej sw
bezporedni yciow doniosoci i wszechstronnem prak-

tyczjiem zastosowaniem. Odkrycia i teorye nauk przyro-

dniczych zmieniy nieomal ca powierzchni kuli ziem-

skiej, wic si te dziwi nie mona, e pod ich wpy-
wem zmieni si i sposób mylenia wspóczesnych naro-

dów, e tak zwany »duch czasu" przybra odmienny zu-

penie charakter, wyraa si w odmiennych pogldach na
wiat i ycie, w odmiennych uczuciach i dnociach.

Najdoniolejszym dla \vs})ól('zcsnej nauki objawem tych

postpów jest bezwzgldne, dogmatyczne zaufanie nietyl-

ko .ogólnie wyksztaconych,'' oraz powierzchownych po-

pularyzatorów wiedzy, lecz i wielu gbszych umysów do

sposobu badania i wyników przyrodoznawstwa Z tern

zaufaniem idzie zazwyczaj w parze lekcewaenie innych

nauk, nie majcych charakteru przyrodniczego, a szcze-

gólniej filozofii, któi'ej, jakemy widzieli, odmawiano nawet

uiyiiized by
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czsto miana nauki (§ 9,1 i 2. § 10,1 i 2). Wskutek t«go

zakorzenio si coraz gbiej mniemanie, jakoby tjdko wie-

dza przyrodnicza bya \s ludz waciw „cis," i jedynie

nauki przyrodnicze zasugiway na miano nauk. W teu

sposób wygoszano niejednokrotnie zdanie, e przyrodo-

znawstwo zastpuje w naszych czasach w zupenoci filo-

zofi, a w kadym razie, e filozofia tylko wtedy moga-

by znowu nabra pewnego znaczenia w yciu umysowem
narodów, gdyby si w zupenoci opara na naukach przyro-

dniczych i uznaa bez zastrze ich hegemoni. W tym du-

chu mówi np. gony przyrodnik E. HAckel: „Wszelkie

prawdziwe przyrodoznawstwo jest filozofi, a wszelka pra-

wdziwa filozofia jest przyrodoznawstwem {Otnerelie Mar^
logie der Organismen 1866, T. I, 67, T. II, 447)." A gb-

szy bez porównania myliciel, Alb. Lange, olniony lu-o-

kiem przyrodoznawstwa, powiada poprostu: ^Granice po-

znania przyrody s granicami poznania w ogóle (OtickiA'

te des Maerialismus,l]'C\e wyd 1876, T. II, 161). « To zna-

czy, e niema wiedzy poza wiedz przyrodnicz, i niema

nauki poza naukami przyrodniczemi.

Podobna dno do despotycznego zawadnicia filo-

zofi ze strony wiedzy spocyainuj objawiaa si niejedno-

krotnie w dziejach nauki.

W wiekach rednich panowao powszechnie przekona-

nie, e filozofia jest suebnic teologii (philosophia theo-

logiae ancilla), e jej zadanie polega jedynie na tern, aby

si przyczynia do wyjanienia prawd teologicznych i do-

gmatów kocielnych. W naszych czasach natomiast roz-

powszechnia si zasada, e filozofia jest suebnic pizy*

rodoznawstwa fphilosophia pliysicae ancilla). W imi tej

zasady wielu sdzi,c filozotia nie ma samodzielnego nau-

kowego znaczenia, e w najlepszym razie powinna by je-

dynie rodkiem pomocniczym przyrodoznawstwa; nan*

dziojn przy bliszem wyjanieniu ])ra\vd. wykazanych przez

nauki przyrodnicze w sposób, niedopuszczjcy adnej wt-

pliwoci, ani krytyki. Filozofia, nie ulegajca bezwzgl-
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dnie wszystkiemu, co uchodzi za prawd przyrodnicz,

uznan zostaje z tego stanowiska za samowolny wytwór
mysUf pozbawiony „naukowego^ znaczenia. Nie brak na*

wet fanatyków, którzy za przykadem redniowiecznych
teologów, gdyby mogli, rzucaliby na stos, jeli nie auto-

rów, to przynajmniej dziea, sprzeciwiajce si w czem-

kolwiek wspóczesnym dogmatom .naukowoci^ i przyro-

doznawstwa.

Ze wszystkiego, comy dotd o filoziUn powiedzieli,

jasn jest rzecz, e taki pogld na stosunek tilozotii do

nauk przyrodniczych jest równie ciasny, jak pogld scho-

lastyków na stosunek filozofii do teologii, i wiadczy o po-

(lobnem panowaniu doktrynerskich do^^iiiatów i uprzedze
nad wymaganiami krytycznej nauki. To te nie dziw, e
filozofia w poczuciu swe] krytycznej samodzielnoci, prze-

ciwstawia si w naszych, czasach takim uroszczeniom przy-

rodoznawstwa z t sam energi, z jak si w wiekach

rednich wyamywaa z pod ucisku teologii. Barn falct,

wykazany na swojem miejscu (§ 6, oraz str. 128 i nast.),

ie nauki przyrodnicze, na równi ze wszystkiemi innemi

li a ukam i specyalnemi. opieraj si na pewnych podmioto-

wych i przedmiotowych, metodologicznych i metatizy-

cznych przjrpuszczeniach bez ich poprzedniego rozbioru,

dowodzi potrzeby uzupenienia przyrodoznawstwa odpo-

wiednienii krytycznemi badaniami filozofii. Nadto nie tru-

dno wykaza, e zjawiska hzyczne, bdce przedmiotem

nauk przyrodniczych, nie stanowi jedynej formy bytu, e
obok nich istniej objawy odrbne, imiysowe i spoeczne,

uiedice si bez reszty sprowadzi'* do dziaania czynni-

ków fizycznych. Nareszcie, wraz ze szczegóowemi obja-

wami bytu narzucaj si nam pojcia co dojego ostatecznej

istoty, zasady i domagaj si bliszego rozbioru i wyjanie-

nia. (Zob. wyi str. 86 i nast., oraz str. lOo i nast).

Badanie i poznanie tych wszystkich odibnych przed-

miotów wiedzy ludzkiej nie moe by dokonanem przy pomo-
cyrodków technicznych przyrodoznawstwa, lecz wytworzy-
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oW dziejach mnysowoci ludzkie] osobne szeregi nauk, posil*
'

kujcych si odrbnymi sposobami dociekania swycli przed-

miotów. A jeeli w naszych czasach objawia si tendencya

przerobienia tych samodzielnych nauk namod przyrodo-

znawstwa, wprowadzenia w ich zakres jego dogmatycznych

przypuszcze, w cehi wyrugowania z owych nauk tego

wszystkiego, co stanowi ich tre cliarakterystyczn: na-

ley to uzna za objaw przemijajcy, majcy swe ródo
nie tyle w motywach cile naukowych, ile w olniewaj-
cych postpach przyrodoznawstwa na polu zastosowa
praktycznych. To te umysy kr3^tyczne, nietylko wród
filozofów, lecz i wród przyrodników, nie przyczaj si

bynajmniej do tych jednostronnych tendencyj, lecz widz
w nich niebezpieczny zwrot do sciolastyki, rónej od re- ^

dniowiecznej tylko tem, e dogmata i doktrjrny teologii
i

zastpuje dogmatami i doktrynami przyrodoznawstwa. Co
]

wicej, miao powiedzie mona, e pierwszorzdni przy-

rodnicy ostatniej doby, przejci duciiem krytycyzmu, dale-

cy s od przecenienia naukowej doniosoci przyrodozna-

wstwa, lecz uznaj otwarcie zarówno jego granice, jak

i potrzeb oparcia go na wszechstronnym rozbiorze jego

metodologicznych i metafizycznych podstaw, oraz uzupe-

nienia wjrnikami bada innych, równie samodzielnych nauk.

wiadcz o tern pogldy na. t spraw takich badaczów,

jak: Rob. Mayer, Hblmholtz, Ludwig, Virchow, Du-Bois-

Reymond, Klaudusz Bbrmabd, Tyndal, Huxley, Prbtsb,

PflCobr, Wundt i wielu innych.

Wyczerpujce okrelenie wzajemnego do siebie sto-

sunku filozofii i pizyiodoznawstwH jest jednem ze zada
krytycznej fUojsofii nauk przyrodniceych, i, j. ich metodoiogii

i metafizyki (zob. wyej str. 318 i nast., oraz § 10,8».). Przy

tern jednak zauway naley, e krytyka filozoficzna me-

todu przvi(>d(iziia\vstwa nie powmua sio ogranicza roz-

biorem jego indukcyjnych i dowiadczalnych cz>Tmi-

kóWy t. j. jego empkymm$^ jak si to zwykle <iBiqiJ

lecz powinna, za przykadem Kahta, wnikn przedemzy^

>ogle
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i>tkiem w owe ostateczne zasady metodologiczne, które

stanowi wewntrzn istot nauk przyrodniczych, nijako
dusz, oywiajcr ich hadania, obejmujc zarówno ródo,
z którego badania te wypv uM j, lak i rei, do którego

zmierzaj. T dusz nauk przyrodniczych, wyraajc
ich waciw istot, jako nauk, nie jest bynajmniej samo
nagromadzenie empirycznego materyahi wiedzy przyro.

diiiczej, ani nawet indukcyjne uogólnienie empirycznych

danych, lecz ni jest dno do dedukcyjnego wyjanienia
szczegóowych objawów przyrody na podstawie szeregu

najogólniejszych peMmików, okrcajcych z matematyczno-
mechaniczn cisoci wzajemny do niebie stosunek tycb

objawów. DtUrmmum fmt^natycano-mechankjsnjfy—oto zasada

metodologiczna wspóczesnego przyrodoznawstwa, doma-
gajca si wszechstronnego rozbioru ze stanowiska kryty-

cznej lilozotii.

Zasada powysza jest zupenie uprawninon przy wy-

janieniu zwizku i przebiegu zjawisk fizycznych; odpo*

wiada ona pod kadym wzgldem matematyczno-mecha-
nicznej prawidowoci przyrody, jako nstroju wiata fizy-

cznego. To te t zasad metodologiczn nauki przyro-

dnicze posikowa si winny, w miar monoci, zawsze
i wszdzie. Ale z tego bynajmniej nie wynika, aby za-

sada ta bya najwysz i ostateczn w poznaniu wiata
w ogóle; a zatem nie wynika te z tego, aby zasada ta

bya bezwzgldnie obowizujc dla wszystkich nauk, wic
i przy badaniu takich objawów bytu, które w porówna-
niu ze zjawiskami tizycznemi maj znaczenie samoistne,

o wasnociach odi*bnych, nie dajcych si sprowadzi do

czynników fizycznych. Wszystkie tego rodzaju objawy,

nie bdc zjawiskami fizycznemi, nie maj ju charakteru

|irz\'rodniczego, lecz wiadcz o istnieniu w przyrodzie

gbszych i wyszych czynników, a mianowicie o istnie*

niu ducha, celowo dziaajcego; wic te adn miar po-

znane by nie mog przy pomocy owej zasady metodolo-

giewej, lecz wymagaj uwzgldnienia ich udibnej istoty
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i zastosowania zasad, zaczerpanych ze sferj'^ ycia umy-
sowego, rozuiuu, dziaania celowego. Wpnaganie to teni

bardziej jest uprawnionem, e zasada rozumnej celowoci,

zastosowana do objanienia dwiata, nie sprzeciwia si by-

najmniej zasadzie prawidowoci matematyczno-mechanicz-

nej, lecz j uzupenia i obejmuje ze stanowiska jedno-

rodnej w sobie istoty wszechbytu.

Powysze uwagi wchodz ju po czci w zakres me-

tafizyki nauk przyrodniczych, która roztrzsa ich zasady

przedmiotowe. I tutaj kiytycyzm filozoticzny wykazuje

ca jednostronno tych, którzy w przyrodniczym pogl-
dzie na wiat, a wic w metafizyce naturoHmm, widz osta-

teczny i najwyszy wynik poznania wiata w ogóle. Tym-
czasem przyrodniczy pogld na wiat odnosi si wyczme
do jego strony zewntrznej, zmysowej, zjawiskowej, wjc
jest z natury swojej poowicznjmi. Doprowadza on do

penego pojcia wiata tylko w takim razie, gdy w spo-

sób odpowiedni uzupenionym zostaje pogldem na istot

wszechbytu, na jego czynniki racyonabie i celowe, stano-

wice tre wewntrzn, dusz owej zewntrznej formy,

owego ciaa bytu, jakiem jest pizyroda zmysowa. Jak

anatomia i fizyologia, same ])rzez si, nie i^ wystarczaj-

ce do penego zrozumienia czowieka, tego miniaturowego

obrazy wszechwiata, t. j. mikrokosmu, lecz uzupenione
by musz koniecznie przez psychologi, nauk o duchu,

przenikajcym ciao ludzkie: tak równie ycie makrokos-

mu. t. j. olbrzymiego ustroju wszechbytu, nie moe by
pojtern w sposób wystarczajcy na podstawie samych tyl-

ko nauk przyrodniczych, badajcych ,jego form zewntrz-

n, jego ciao, lecz domaga si zarazem bliszego pozna-

nia jego wewntrznej istoty, wyraajcej si dobitnie w ra-

cyonalnej prawidowoci i w celowym rozwoju zasadni

czych czynników l)ytu.

Bez tej psychologii wszechwiata ^
przyrodoznawstwo, jak-^

ftgyka ws^techuata^ pozostaje martw liter, pozbawion y
cia i ducha, hieroglifem, którego sensu i znaczenia okre-
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li me zdoano; pozostaje mechanizmem o niezbadanym

i nieznajiym motorze. Mona wykaza trudnoci, nasu-

wajce si przy rozwizaniu tych zagadnie, ale nie mo-
na wyrugowa sainycli tyeli zagadnie z umysu ludz-

kiego i dowodzi, e przyrodniczy pogld na wiat jest

ostatecznym wyrazem wiedzy ludzkiej. Co wicej, nie

mona powici si sumiennie i konsekwentnie badaniu

prawdy i poznaniu wiata, nie silc si z ca energi
umysu, przy pomocy naukowycli danych, nad rozwiza-

niem owych zagadnie, dotyczcych wewntrznej istoty,

ycia i ducha wszechwiata. A e nauki przyrodnicze

nie zajmuj si roztrzsaniem tycli zagadnie wic* i pod
tym wzgldem potizebuj koniecznie uzupenienia ze stro-

ny filqzofii.

08tatecj«n5rm wjmikiem i najwyszym wytworem nauk
przyrodiuczych jest okreleiue tak zwanycli praiv przyrody,

(Co do pojcia prawa, zob. wyej str. 122 i nast.). O ile

prawa te s krytycznie uzasadnione i wyraaj faktyczne

dane przyrodoznawstwa, o tyle s one koniecznemi ska-
dnikami wszelkiego filozoficznego na wiat pogldu. Do
nicli stosuje si to wszystko, comy wyej powiedzieli

o potrzebie oparcia filozofii na wynikach nauk specyal-

nych w ogóle (str. 274, 297 i nast.). Jeeli tedy zazna-

ezvliinv z jednej strony samodzielno bada filozolieznych

w stosimku do przyrodoznawstwa, oraz poti*zeb uzupe-
nienia go wynikami tych bada: to z drugiej strony mo-
wy by nie moe o jakiemkolwiek lekcewaeniu przez

filozofi naiikossy oh wyników przyrodoznawstwa. Wszy-
scy znakonutsi myliciele nowszych czas'>w w\yznj z ca-

szczeroci, e filozofia nie moe si przybliy do roz-

wizania swych trudnych zada bez cigej pomocy nauk
specyalnych, a w szczególnoci przyrodniez\eli. Ale to

nie zwalnia filozoii od obowizku kiytycznego rozbioru

treci tak zwanych praw przyrody. Nauka jest w istocie

swojej jedn i tylko przy organicznej cznoci i siunien-

uem wspódziaaniu wszystkich swych czymiików, t. j.
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nauk filozoficznych i specyalnych, spenia wszechstronnie

swe przeznaczenie w yciu oinysowem ludzkoci.

1. Metodologia uaak przjrodnlczjreli.

Przyrodoznawstwo szczyci si w nowszych ezasach niejednokro-

tnie mianem nauki cisej (scientia exacta^ i w imit^ tej swoj
i

s< islosci

domaga si wanie owej hegemonii nad pozostaemi naukami, o któ-

rej wspomnielimy wyej (str. 346 i nast.). Sam ten teimin jednak

nattki 4cUej nie jest dotd eUU okrelonym.

Dawniej nadawano to miano naukom, poaikojeym si nuiteoii-

tyk i nie doposzczajcym wskutek tego adnej wtpliwoci w swjdi

wywodach. Do nich zaliczano naturalnie prsedewszystkiem sam ma^

tematyk, a nastpnie wszystkie nauki, które, opierajc si na niej,

jirzyswoiy sobie t sam oczywisto, czyli ewidency. jako to: me*

chanika, fizyka matematyczna i aaironomia. W tym duc hu L\N'T

utrzymywa, e dopiero zasto.sowaiiie matematyki do nauk tizy< znydi

nadaje im ( liarakter nauk, zasugujcych na to miano w iicUem ma-

czmiti (zob. wyej str. 300 i nast.).

Takie bezwzgldne utosamienie metody matematycznej 2 nauk

dsl okazao si atoU pod wielomia wzgldami nie uzasadnionem kry-

tycznie, a to dla nastpujcych powodów:

1) Oczywistodó i niewtpliwo nie s wylcznemi wasnociami

dowodzenia matematycznego. Metoda matematyczna jest wlaciwip

dedukcy, czyli wywodem logicznym zdaft szczegtUowych z ogólnych

pewników. Ztd pochodzi, e i za ohrbem matematyki rozumowanie

nasze jest ruwnie ciem, jeeli tylko opiera si na oczywistych i nie-

wt^tpliwyeh danych i z nich wyprowadza swe wnioski pizy pomocy

wymaga logiki. Nietylko bowic^in matematyka moe si szczyci

swemi f)ewnikami; na])otykamy pewniki o charakter'/e oczywistoci

i niewtpliwoci i w innych naukach, a przedewszystkiem w logice.

Takiemi s np. prawa logiczne: tosamoci i wyczenia sprzecznoci

oraz prawo wystarczajcej przyczyny. Wywody dedukcyjne z tych

praw posiadaj tz sam ciso naukow, jak i wywody matematyki

co wicej, te ostatnie s w gruncie rzeczy tylko szczególowemi piiE;^

kadami tamtych.

2 ) Zastosowanie metody matematycznej zarówno do wspomnianyeli

powyej nauk do mechaniki, fizyki i astronomii^, jak i do innydtr

np. do chemii, iizyologii, i)sychologii, socyologii ('statystyka i. i . p.

nie wyjania ostatecznie zasaduiczyeh danycli tych nauk: ani icli zgóiy

powzitych dogmatycznych przypuszcze, ani ich materyau em^ii^';
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• znego: w ogóle nie wyjania ich treci, looz przyczynia si jedynie do ei-

d'*iszo<xo sfonnuowania stosunków, zaehodzeyc^h ])oniidzy badauemi

przez i^ nauki objawami. Jestto niewtpliwie bardzo doniosy czynnik ba-

(iania naukowego; jeden z najpo%daószjoh rodków ])omocniczyci przy

ciarakterystyce i grapowaniu danego materyau. Nikt te nie moo za-

przeczy praktycznej doniosoci tego czynnika. Ale ma on w istocie

nseczy jedynie znaczenie formaku i dla togo zalety w znpelnoci od

trud i ruetowyek danych, zaczerponych nie z matematyki, lecz z in-

nych zasobów wiedzy realnej. Matematyka w ogóle jest nank /or-

nudn i dlatego nie mo^ si liezporednio przycz3aiió do naleytego

wyjanienia sanu
j
treci, przedmiotu innych nauk. Odgrywa ona pod

tym wzgldem ie^ sam rol. jak logika, c/yli teorya poznania: wska-

zuje ogólne sposoby i rodki badania na tle otlpowiednieh danych na-

uki, ale nie dotyczy w niczem tych danycli. Przeciwnie, sama mate-

matyka, ze swojemi zasadami i dziaaniami domaga si oilpowiedniego

krytycznego rozbioru ze stanowiska teoryi poznania i metatizyki.

3 Zastosowanie zasad krytyzmu do ostatecznych podstaw ma-

tematyki wywoao pewne uzasadnione wtpliwoci co do jej bez-

wzgldnego znaczenia w tej formie, w jakiej si dotd przedstawii^a*

Wtpliwoci te odnosz si mianowicie do naszego zwykego pogldu
na przestrze o trzech wymiarach. Pod wpywem szczególnej nauki

K^^NTA, o przestrze jest tylko podmiotow form naszego pogldu
na wiat zmysowy, niektórzy matematycy dowodzih*, e dotychczaso-

wa geometrya, oparta na zasadach Euklidesa^ jest wa( iwie tylko

szczegóhiym przypadkiem szerzej pojtej uyoltwj. czyli puii-geomeiryi,

przypuszczajcej istnienie przi^strzeni nietylko o trzecli, lucz o czte-

rech, piciu, szeciu, i t. d. wic w ogóle o n wymiarach. A cho( ia

takiej przestrzeni %vyobrazic sobie nie moemy, gdy zmysowy nasz

pogld na przestrze wie si bezporednio z przestrzeni trójwy-

miarow; to jednak pojcie przestrzeni i w ogóle wielkoci i rozmai-

toci wielowymiarowej pomyiamm by moe i moe si sta punktem

wyjcia dla nowych matematycznych poszukiwa, rozszerzajcych nasz

widnokrg umysowy poza granice dotychczasowych pewników na tem

polu. To te na tej podstawie rozwina si w istocie zupenie nowa
^al matematyki, zwana bd geometry nie-eukUdesow^ bd w ogó-

\f uieta-maiematyk. Tu nale szczen;(')lniej teorye Gaussa. Louac/kw-

>KiKGo, J. BoLYAfA. RiEMANNA, Helmuoltza i wielu Imiych wspó-
czesuych matematyków.

4) Nar^^^^/-ie zaznaezy tn naley odmienny stosunek nowocze-

snego induktywizmu i empiryzmu do matematyki. Dawniej miano pe-

wniki matematyki za cile poczone z natur samego umysu, czyli,

jak »i wyrazi Kant, za troó a priori rozumu i wskutek tego uzna-
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wano ich si obowizujf a wszdzie i zawsze dla kadego w ogóle umy-

siii, a witjc ich bezwzgldni^ racyoiialno. Tyuii zasi'in J. St. Mill

i zwolcnnioy jego iiidakryjnc^o ('in|)irvzimi za^jrzcczali stanowczo

apriorycziKJci ])ewnik(AV niatcinarycznych i usiowali \yvprowadzii: ich

tre z danych dowiadczenia. \\'|)ra\\ dzie dotd nie udaio im si te-

go uczyni, poniewa najpierwotniejsze objawy dowiadczeniu, we-

wntrznego i zewntrznego, dokonywaj si wedug pewnej prawidowo-

ci, zawierajcej w sobio ju wszystkie czynniki zasadnicze matematy-

ki, jako to: jedno i wielo (liczb), wielko (przestnze), rocb (si-

) i trwao (czas). Pomimo to samo usiowanie wywodu treci ma-

tematyki ze róde enii)irycznych pocigao za sob zmian zasadnics

w j)' 'gldach empiryków na znaczenie matematyki. Gdyby bowiem si^

okazao, e matematyka jest w istocie tylko wynikiem uogólnienia dii-

nych dowiadczenia, natenczas przypucihy naliczao, e tre jej

jest bezwzi^ldnie obowizujc, bo zaleaaby, jak kada w og<'»li Teo-

rya einj»iryczna, od postt^pt iw dow iadczcnia. Jakie nowe, nie>pi"»-

dziewane dane dowiadczenia mogyby w takim razie zmieni zupe-

nie wszystkie dotycliczasDwe tooryc matematyczne, jak to si dzieje

w zakresie pozostaych nauk empirycznycli. Matematyka nie mogaby
ju by uznan za „cis^* podstaw fizyki, lizyologii i t. p., lecz

przeciwnie materya empiryczny tych nauk mógby wpyn na zmift-

n pewników i teoryj matematyki (zob. co wyej str. 807 i nast. po-

wiedziano o zasadzie dowiadczenia wedug Milla).

Powyszo uwagi, dotyczce istoty matematyki, oraz jej stosmikn

do innych nauk, wyjaniaj powody, dla których wielu nowoczesnytli

badaczy utracio bezwzgldne zaufanie do metody mateinatyiai«,;

w zakresie nauk przyrodniczych. A w.s'kutek tego zmienio si t-t^ za-

razem i pojccif nauki ..cise j.-- Przekonano si |)rawir powszechnie

e „ciso" nauki nie polega jedynie na zastosowaniu formu mate-

matycznych do danych dowiadczenia, lecz przedewszystkiem na wier-

ne m i dokadncm okreleniu samych tych danych. Za pierwszy te-

dy warunek „cisej" nauki przyjto doiwiadctenie^ okrelajce tre
swoj przy pomocy: 1) nhterwacyi zjawisk i faktów i 2) doiunadetm

nad zjawiskami (zob. wyej str. 56). Dopiero na tej podstawie vaB»r

no moliwo zastosowania matematyki do iirzyrodoznawstwa i wy-

janienia zwizku, zachodzcjego ])omidzy faktycznie danemi, co

do swej treci cile okrrslonemi zjawiskami j>rzyrody przy pomocy

praw ]-('iwn()wagi i ruchu, cz^di mechaniki.

W len fcii)usou powstaa tak zwana metoda mechanicznego ^yjo-

dnienia zjawisk przyrody i zeroi licowaa w .sobie owo pojcie ..ci«l' -

ci," które poprzednio przypisywano samej matematyce. Ideaem
metody jost: rozoy kady objaw przyrody przy pomocy dowiad*
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<»eiiia na skadowe jogo czynniki, a nastpnie wykaza ji'<^o {)owBtanie

czyli genez z tych cz^-nników za porednictwem ich mchu wecUug
praw mechaniki. Zasada zachowania siy, czyli encr^^ii i mechanicz-

ua tforya ciepa, jako niwnowanika energii (Rob. Mayeu, J. P, .Tou-

LE, Helmholtz). umoliwiy kuiisekwentne zastn.sownnif tej metody
do fizyki i day pohop do uznania jej za podstaw przy wyjanieniu

wszelkich w ogóle objawów przja-ody. W ten sposób powstao dzi
powszechne w fizyce denie nadania jej zasadniczo charakteru stoso-

wanej mechaniki.

Pomimo niezaprzeczonej doniosoci mechanicznego dcterminizmo,

jako metody nauk przyrodniczych—o czein wspomnielimy ju wyej
(str. M9)—jego bezwzgldne zastosowanie do bada naukowych oka-

zao si niemotiwem pod wieloma wzgldami. Najprzód istniej cao
szeregi przedmiotów badania, które, bez sztucznego wysiku na ko-

rzy doktrynerskich uprzedze, nie mog by wcale podciaj^iiite pod
pojcie ruchu fizycznego, dokonywajcego si wedng cisych praw
mechaniki. L siowania np. filozoia Hkruarta stworzenia statyki

i dynamiki objawów umysowych i wyjanit^nia wzajemnego ich do

siebie stosunku na podstawie praw mechaniki, nie zostay uwie-
czone podanym skutkiem. (Dowiód t<^gojuP'tt. Alb. Lanob: Dis

Onmdleunff der miUhemaiacken Ftyehu^agU 1865). Posuyy one

wprawdzie za punkt wyjda do matematycznego okrelenia stosunku,

zachodzcego pomidzy fizyczn podniet wrae zmysowych, a sa-

mami iemi wraeniami, i przez to day pocztek nowej galc^zi bada
naukowych, nazwanej psychofizyh lub te figyolofficzn psychologi (Fb-

CHNER, Weber, Wuxdt i inni). Ale czynniki matematyczne, a w szcze-

gólnoci prawa mcclianiki, znajdoway i znajduj dotd ..cise-" zasto-

sowanie w t^Tn zakresie bada tylko o tyle, o ile odno.m- objawy -
c^ si z ruchem fizycznym i daj sie sprowadzi do jego dziaania,

a zatem jt^lynie wtedy, gdy dziaajce na zmysy podniety mog by
matematyczme okrelone i gdy wraenie, przez nie wywoane, wyraa
« znowu „cile'^ w odpowiedniej formie moelianicznej.

Powyszym warunkom czyni zado tylko pewne szeregi obja-

wów psychofizycznych. Odnonie do tych szeregów psychologia fissyo-

logiczna w samej rzeczy szczyci si moe w ostatnich czasach znako-

mitemi postpami. wiadcz o tem wyniki licznych laboratoryów

psychologicznych, urzdzonych na wzór lipskiego laboratoryum "Witnd-

TA. Caa atoli sfera wysza ycia mnysowego, bez gwatu, zadawa-

nego taktom 1 zmieniajcego ich naturalny charakter, nie daje si uj
V ehisne ramy formu matematycznych i mechaniki. .lak tu np. okre-

di matematycznie rónic midzy logiczneni a nielogicznem myle-

em ^prawd a faszem), mi^zy zadowoleniem estetycznem a wstr-

«
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tfin f])iqknom a szpetnem). albo midzy dziaaniem moralnem, sumien-

nem a niemoralnom. iiii^simiiennem (dobrem a zem)? Có dopioro.

p^dy chodzi o wyjaiiieuic skomplikuwanej gry uczu, myli i dt^/-

noci kadego ywszeri^o objawu umysu? Albo o h\i^zv okrcl*-'-

nie wzajemnego do siebie stosunku ludzi z ic li r('>nobarwii trtcia

umysow, lub te ich stosunku do nieskoczonego bogactwa szczegó-

owych objawów wiata zewn^trzn(?go, do wszystkich tych czynników,

które wspólnie z ow nieujt treci tunjsla skadaj si na rozwój

i dzieje bd osobników, bd spoeczestw i narodów, bd wresz-

cie ludzkoci? ' Czy mona marzy o tem, aby nauka zdoaa kie-

dykolwiek ten ruch dziejowy ycia umysowego rozoy na czynniki

mechaniczne i wyjani ich wzajemny do siebie stosunek i rozwój

przy pomocy praw m(?chaniki?

"Widzimy tedy, e bezwzglt^diiL- zastosowanie determinizinu ni*

chani( zii»\iro, jako metody naukowej. na])otyka nieprzozwyciqono tra-

dnoci zai i')\vnio z powodu zaznaczonej komplikacji objawów, jak i z p*

wodu ich natur3% czyli treci wewnt^trznej. Ruch psydiiczny ucznc.

myli i woU (§ 7,i) nie podlega zwykym prawom mechaniki^ okrela-

jcym ró\\'Tiowag^ i ruch w wiecie fizycznym, lecz wykazuje dziaanie

praw odrbnych, praw rozumu, okrelajcych idealne normy i cele

ycia umysowego. To te za ostateczn podstaw dla wyjanienia

objawów togo rodzaju nie moe nigdy suy mechanika, lecz jedynie

blisze pojcie owych norm i kierowniczyah celów, charakteryzujcych

ruch umysowy. I chobymy, zgodnie z teory paralelizmn objawów
fizycznych i psychicznych, przekonani byli o cznoci kadego objawu

umysowego z odpowiednim ruchem fizycznym (zob. str. 17G. 18:>

i nast.); lub nawet, gdyl)yiiiy mogli wykaza, e kady objaw ]>^y-

chiczny jest fimk<\y. w znaczeniu matcniat\ eznem. odpowiedniego ni-

clm lizycznego: to i w tedy, jak najcilejsze okreleni^ tego ruchu

wedug praw mechaniki nie daoby nam jeszcze naleytego ])ojcia o j
-

go treci wewntrznej
;
podobnie jak rozbiór mechaniczno-^yczny dwi-

ków wedug praw akustyki nie daj(^ nam jasnego pojcia o treci psy-

chicznej wygoszonych zda. Potrzeba zna znaczenie wewntrzne wy-

razów, oraz prawa gramatyczne i logiczne ich kombinacyj, aby z na-

leyt w3rrazistoci zrozumie tre wewntrzn owych ruchów fizycz-

nych, wywoujcych dwiki. Sama mechanika ruchów fizycznych,

powodujcych te dwiki, nie jest w tym wzgldzie wystarczajc v

Z kombinacyi tych ruchów, z ich prawidowoci i ogólnego charaktein

bt^dziemy wprawdzie mogli bardzo czsto wyprowadzi wniosek co do

istnienia w ogóle ]jcwnej treci wewntrznej, ])sy< liicznej. poza jej ze-

j

wn^trznym, mechanicznym wyrazem. Ale treci t^j nie zdoamy nigdy i

okreli cise pr^sy pomocy jjaraych tylko ozyimików mechanicznyriL i
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Z powyiazego wynika, e normj i oele umysowego yda czo-
wieka, jak i w ogóle tre rozumowa wiata nigdy naleycie poj si
nie dadz przy pomocy najsubtelniejszych nawet formut matematycz-
nych, okrelajcych czynniki fizyczne owej treci wewnt^trznej. Ba-
danie i poznanie tej treci uskuteczni naley przy pomocy rodków
i metod, orlpuw larlajcych jej naturze, a zatem przy pomocy dziaania

rozumowego, odszukujcego nie w zewntrznych ol))awar'h przyrody
i w ich mechanicznym przebiegu, lecz w samem sobie, w swej wa-
snej prawidowoci, podstaw do moliwie cisego pojcia czynników

rozumu powszecbnego i jego udziau w prawidowjrm ustroju i celo-

wym rozwoju wiata (zob., co powiedziano wyej o podmiotowem ró-
dle naszej wiedzy, str. 178 i nast.}* Zt%d to dziwi si^ woale nie mo-
na, e przyrodnicy, trzymajcy si bezwzgldnie metody mechanicz-

nego wyjanienia zjawisk, zmuszeni s wyzna, e przy pomocy tej

metody nic zgoa orzec nie mog o treci wewntrznej zarówno umy-
ciu ludzkiego, jak i w ogóle wiata, chocia samemu istnieniu tej tre-

ci nie zaprzeczaj. I nauka Kanta o niemonoci poznania rzeczy

samej w so)io wypywa w znacznej czci z takiego bezwzgldnego
oparcia poznaiua wiata na samym tylko mechanizmie jego objawów

izob. wyej str. 93 i 222 i nast.)*

BesEwzgldnych zwolenników mechanizmu porówna mona z da-

wnymi egiptologami, którzy wyzna musieli, e za porednictwem hie*

foglificznych napisów na obeliskach, mumiach etc. wyraa si pewna
Ire wewntrzna, mylowa, ale jej przed badaniami Champoliona
i bfsiusa mul grafik i gramatyk egipsk bliej okreli nie byli

zdolni. Tej pracy Champolliona i Lepsiusa odnonie do hieroglifów

przyrody, znajdujcych swój wyraz w jej prawidowym mechanizmie,

r>odejmuj si jiloiofowie przyrody. Oni to usiuj wnikn w tre
vi.ewntrzn mechanicznych objawów przyrody i okreli owo dodatko-

we X, nad którem zastanawialimy si^ V)liej przy rozbiorze twórczo-

ci izob. str. 189 i nast.). W tym celu nie mog si ograniczy wy-

kazaniem samego mechanizmu w przebiegu zjawisk, lecz posikowa
si muBz zarazem metod raej^mabi^ opierajc si na wyjanieniu

mediaiiicznych procesów przyrody ze stanowiska wyraajcych si
w nich cssynników rozumowych, idealnych, myli, celów. FeJrtyczne

istnienie objawów celowoci w przyrodzie, o którem mówiUmy na

t^wojem miejscu (str. 212 i nast., oraz 221 i nast.), wykazuje do-

wodnie, e nie mamy tn do czynienia z podmiotowemi przypu-

szczeniami, lecz z przedmiotow rzeczywistoci, któr ze wzgl-
dn na jej czynniki zasadnicze bliej zbada i okreli musimy,

zt ii chcemy doj do penego, zgodnego z prawd pogldu na

przyr4xi.
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Majc za przediniot owe zewntrzne, meclianiczne objawy wiata,

nauki przyrodnicze mog i wprawdzie, bez naraenia si im zarzuty ze

strony krytycznej teoryi poznania, dyó do wyjanienia tych obja-

wów z punktu widzenia praw mechaniki. Po|yld mechaniczny lu

wiat, przeprowadzony z moliw cislui^fi we wszystkie li .szczegóach,

jest ideaem jak najbardziej uprawnionym przyrodoznawstwa. Ale

przytcrn krytyc zna tcorya poznania domaga si musi od przedstawi-

cieli nauk przyrodniczych, aby swego mechanicznego pogldu nie

uznawali za wycznie moiliwy i jedyny w -nauce; aby nie ulegali

ólepo swym dogmatycznym przypuszczeniom, lecz z krytyczn su-

miennoci uwzgldniali faktyczne dane co do dziaania w przyrodzie

czynników idealnych, nie dajcych si adn miar okreli przy po*

mocy praw mechaniki. Bane te, narzucajce sic kademu sumiennemu

badaczowi na polu przyrodniczem, dowodz w sposób oczywisty, e
pogld mechaniczny odnosi si wyhu z nie do strony zewntrznej, for-

malnej wiatu, do jego, e tak powiem, ustroju anatomicznego, i dla

tego ktHiiecznie uzupenionym Ity musi pogldem na j<'go tn\<f we-

wntrzn, wyraajc si za |>(tn (liii( t\vcni owyci form zewuf^trz-

nych. e przyrodnik tej treci wewntrznej sprowadzi nie moe do

formu matematycznych i meclianicznych, i wskutek tegn wyzna mu-

si, e jej poznanie nie jest moliwem przy rodkach metodologicznych

przyrodoznawstwa; to wynika z natury samej tej treci, ale nie 'moe

suy za argument przeciwko naukowoci bada, majcych na oeh

okreli ow tre wewntrzn, racyonaln, zi>9zumie sens waciwy
mechanicznego przebiegu zjawisk i oceni jego znaczenie i warto,
jako irodka przy nrzeczywistnienin ogólnych celów wszechbytu.

Przewiadczenia powysze o ttrii. e nietvlk() w zakresie ycis

umysowego, ale i w samej przyrodzie zinysluw*
j

is;tniej cae szeregi

objawów, kt(')i<' z natury swojej nie daj sif? naukowo wyjani pr/y

pomory praw mechaniki, spowodowao dalsz modytikacy w pogl-

dach przyrodników na ostateczne zasady metodologiczne ich bada.
Zrozumiano, e owego determinizmu mechanicznego, bdcego najwy-
szym ideaem prz3rrodniczego pogldu na wiat, nie mona pojmowa
zbyt bezwzgldnie i cile, t. j. zrozumiano, e wyjanienie objawów

przyrody nie polega wycznie na ich sprowadzeniu do pewnych lor*

mu mechanicznych,—w rodzaju ])rawa cienia powszechnego, okre*

lone<;o przez Newtona dla mechaniki nieba (przyciganie dwu cisi

jest proporcyonalne do iloczynu ich mas, a odwrotnie proporcyonalne

do kwadratu wzajemnej ich odlegosei ; zob. wspomniane wyej na sir

11-tej dzieo jego rozdz. T. ks. 3, § 4i, lecz musi by pojtem rozle-

glej. To rozleglejsze pojcie naukowego wyjanienia ohjawciw Yri^-

rody wyraao si w zasadzie przyetynoutego ztoitku pomidzy zjawi»-
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kami. Domagano wskutek tego, aby wzajemny do siebie stoscmek

skadowych csynników zjawisk przyrody wyraano Uf^h monodd za

porednictwem formu matematycznych; gdzie za tego dokonaó nie

moBa byo, zadawalano si z koniecznoci okreleniem zwizku
jji-zyezynowego pomidzy zjawiskami wedug zwykycli wymaga lo-

giki, bez formuj nuii «^matycznycli.

Wskntik poczenia, a w czt^ci i pomieszania tych dwóch czyn-

ników metodologicznych: mechanizmu w cisem znaczeniu i przyozy-

nowoci w ogóle, doszo jednak w nowszych czasach do tego, e pro-

ste wykasanie zwizku przyczynowego pomidzy zjawiskami, nie da-

jce si njó w iadne formuy mechaniczne, ani statyki, ani dynamiki,

poczytywano pomimo to bardzo czsto za dowód wystarczajcy det^r^

mmitmu meehamctnegOf panujcego jakoby w przyrodzie wszdzie
i zawsze, wic nietylko w zakresie jej zewntrznych, fizycznych obja-

wów, lecz i w zakresie jej treci wewiif^trznoj, nie wyczajc obja-

wów siamodziehipj, twórczej energii na polu ycia umysowego.
Tak lip. wielu zwol^niiikow naturalizmu sdzi, e teorya ewolu-

oyi )\R\vrvA czyni zado wszelkim wymaganiom meckanicznepo wy-

janienia ycia organicznego. Nie brak nawet entuzyastów, dowodz-
cych, e Kant si myli twierdzc, i nigdy si nie zjawi jaki New-

któiy by zdoa mechanicznie wyjani powstanie choby dzie-

beka trawy, bo Darwin jest wanie tym oczekiwanym Newtonem
biologii (zob. str. 222). Tymczasem moina mie bardzo wysokie po>

jde o teoryi Darwina, ale bez doktrynerskiej przesady i bez nienan*

kowego pomiszania poj nie moi^na jej nazwa teory mtchanicm.
Mechanika je«t czci matematyki stosowanej; wic nie ma teoryi

mechanicznej w ^cisrm ^ znaczeniu, którab^- si nie opieraa na ra-

ohiiiiku i nie wyraaa w iormulacli matom a tycznych. Teorya za
Darwina nie ma zgoa nic wspólnego z matematyk. Ani Darwin, ani

f ikt wrórl jego zwolenników, nie wyrazi w sposób matematyczny
walki o byt, doboru naturalnego, dziedzicznoci, przystosowania si je-

stestw do warunków bytu; nikt te nie okreli w duchu Newtona
formuy mechanicznej, zdolnej wyjani dziaanie powyszych czynni-

ków ewolucyi, ani rozwoju ycia organicznego jako wyniku tego dzia-

ania. Mona nawet miao twierdzi, e czymdki te z natury swojej

wcale nie nadaj si do wcielenia ich treci w jakkolwiek formu
matematyczn. Tryumf tedy zwolenników mechanizmu wobec teoryi

ewolncyi jest w gruncie rzeczy uud, niczem krytycznie nie uza-

-adiiioiiH.
to

Pomiszanie zwij^zku przycz^ninwego zjawisk w ogóle z ich

zwizkiem niechanieznym jest bdem metodologicznym, napotykanym
bardzo czsto w nowszych czasach, szczegóhiiej u przyrodników.
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Zwizek mechaniczny jest wprawdzie przyczynowym, bo na podsta-

wie praw statyki i dynamiki wyprowadza pojawienie si póniejszych

objawów, jako skntków z dziaania poprzednich, jako przyczyn. Ale

nie kady zwizek przyczynowy ma charakter mechaniczny, daje

zupenie wyjainió na podstawie praw mechaniki. wiadcz o tem

zaznaczone powyej (jbjawy i nadto sama istota przyczynowoci do-

maga si sprowarlzeiiia wszelkich zjawisk szczegóowych, wi^c i zja-

wisk inicliu. do pewnych st4tiych wasnoci bytu w ogóle. Nad t
istot przyczy110wori zastano^nmy si bliej w nastpnym artykule

(§ 11,2); ale ju tu powiedzie moemy, e wobec krytycznego rozn-

mn,' mechanizm przyrody i sposób jego dziaania, nie daje zadawala-

jcego wyjanienia swych witych objawów, lecz przedstawia si

w ógóhoiym rozwojn spraw przyrody jako tkut^ samodzielnych racjo-

nalnych przyczyn, jako irodk pomocniczy w urzeczywistnienia pew-

nydi ogólnych celów powszechnego rozwoju yciowego. Przekonali-

my 8i O tem dowodnie przy rozbiorze zarówno twórczoci, jak i cje-

lowoci w przyrodzie (zob. str. 189 i nst., 912 i nast., 221 i nastl

Z przedstawionych tam danych okazuje si, e adne prawa mechani-

ki nip s zdolne wyjani pochodzenia ju nietylko organizmu, al*

najprostszego nawet mechanizmu, o ile w nim na})otykamy racyonalno

wspódziaanie szczegóowych czynników mechanicznych i ich wzajem-

ne uznpehuenie w jednym harmonijnym ustroju. Taka racyonalna

kombinaoya czynników mechanicznych róni si zasadniczo od kombi-

nacji chaolycznej, bezporedniej, pnsypadkowej. Wykazije ona w spo-

sób naoczny dzii^anie czynników niezalecych od samych praw me-

chaniki, panujcych nad niemi, bo posikujcych si^ niemi dla swoich

samodzielnych celów. Celowo staje si wskutek tego jedn z samo-

(izielnyeh przyczyn w przebiej^n zjawisk przyrody. Nie narusza ons

wprawflzie w niczem sanirgo mechanizmu przyrody; ale wyjania

przyczynowo istot tecro mechanizinn i charakter jego dziaania.

Nie zaprzcrzamy przez to bynajmniej, aby przy pomocy praw

statyki i dynamiki nie mona byo wyjani dziaania kadego mecha-

nizmu. Ale uskuteczni to si daje tylko wtedy, gdy meehani^w

przedstawia si nam jako fakt dokonany, jako gotowa racyormba

kombinaoya czynników mechanicznych, jako nstrój skoczony. To te

przyrodnik, patrzc na przyrod, jako na taki gotowy, skoczony m-

chanizm, nm zupene prawo dy do wyjanienia objawów tego me-

chanizmu na podstawie dziaania praw mechaniki Z tego stanowirkA

okaznje si te moliwem mechaniczne wyjanienie nawet pewnych

piotc^^ów yciowych, gdy za podstaw badaA bierzemy ju istniejcy

gotowy (organizm, jako skoczony ukad cz^Tiników nn.* hanicznyoh.

6 ile atoli przyrodnik nic ogranicza si faktycznym stanem rzecz}

.
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lecs a kr3rtyc3Biu6 nad wiatem i charakterem jego objawów zastana-

wia; o ile w samych tych objawach spoatnBcga racyonahi kombina-

cj czynników mechanicznych i takow trogumM nsihije; jednem

sowem, o iln przyroduLk nie jost tylko przyrodnikiem, doktrjuerem

i nitynist w prwiiyni cile okrelonym zakresie wiedzy, lecz zarazem

samodzielnym, krytyczTiTm TnyliHelem, on-jmnjf yin ogól wiata, ja-

ko ca^o: n tyle wyrzec si^ nie moe dalszych badaii nad przyczyna-

mi racyonalnej kombinacyi czjmników mechanicjsnych w przyrodzie,

a wi^ o tyle uzupeni musi koniecznie swe pojcia przyrodnicze,

oparte na dziaaniu praw mechaniki, gbszym yiogldem na przyczy-

ny wspaniaego zjednoczenia przyrody w ustrój harmonijny, t. j. ta^

ki ustrój, który sw treci racyonaln dowodzi zasadniczej jedno-

rodnoci z yciem nmysowem czowieka i przemawiajc do niego

w sposób zroznmiay, budzi jego podziw i uwielbienie.

Kto tej jednorodnoci swego jednostkowego rozumu z racyonal-

nemi czynnika na wszechwiata nie odezuwa i nad przyczynami tej

swojej wewntrzne j ^znoci z istota^ wszechbytu krytycznie si nie

zastanawia, ten moe by wiszystkiem: znakomitym uczonym spe-

cyalist, bogobojnym kapianem, roztropnym mem stanu, odwanym
ionierzem, zasuonym przemysowcem, dobrym impcem, zr^zuym
rzemielnikiem, uczciwym obywatelem, ojcem, synem, bratem i t. p.,

ale nie bdzie eHtuwUkUm w moliwej peni swego rozwoju umysowe-
go; nie bdzie samodzielnym mylicielem, badaczem, usiujcym przy

pomocy danych zasobów wiedzy wnikn w gb wasnej duszy i du-

szy wiata. T stron ycia imiysowego, wynoszc czowieka ponad

wir bezmyi^lnej codziennoci, nie uczuciem tylko, ani fantazy, jak to

czjTii religia i artyzm, lecz samodzieln, wiadom siebie myl kry-

fvczn. pielgnowaa zawsze z istoty swojej filozofia i dla tego sta-

nowi konieczne, ogólno ludzkie uzupenienie zarówno wszelkiej innej

nauki, jak i sztuki i religii.

Zreszt, nie zapominajmy, e mechanika, jako nauka, sama przez

tii zaznacza cile granic swego zastosowania metodologicznego. Gra-

mc t jest zasadnicze prawo mechaniki, okrelone przez Galileusza,

prawo htwadnoiei, wedug którego ciao aamo przez si stanu swego

zndenió nie moe. Z tego wynika, e sam ruch, jako objaw powsze-

f irny, musi mie swoj odrbn, samodzieln [)rzyczyn, a tem bar-

dziej musi mieó samodzieln przyczyni kierunek tego ruchu, oraz

wspódziaanie i kombinacya nieskoczenie wielkiej liczby ruchów

w jednym wspólnym kienmku, wyraajcym si w rozwoju i yciu

tak wszechwiata, jako ca<)( i. jak i nieskoczonej liezby jego szcze-

góowych objawów. Na tej zasadzie znany matematyk Coi-rnot do-

wodzi, e we wszystkich lórmach mechanicznego wspódziaania,
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przyjmujcych charakter staoci i nstrojat uzna naley dziaanie oso-

bnej przyczyny koordynacyjnej i kierowniczej (cause coordinatrice et

direcfcrice). Przyczyna ta, wywierajc wpyw na kierunek i wspódziaa-

nie czynników mechanicznych, powoduje jako skntek ich ustrój harmo-

nijny. Inni za matdimtyfy wspórzeni na teje zasadzie rozwinli

feory tak zwaiK go meciuinicznego indeterminumn, wtdug której na-

wet pojtjcR' wolnej woli, tak cile zwizaiie z faktami ycia nmyso-

wego, nio sprzeciwia si^ w niczem krytycznie pojmowanym prawom

mechaniki.

r w samej rzeczy* jui niejednokrotnie w naszych roztrzsaniach

mielimy sposobno zaznaczy, e zarówno zwizek przyczynowy zja-

wisk przyrody w ogóle, jak i specyalnie ich zwizek mechaniczny,

przedstawia si nam faktycznie tylko w formie staego, typowego na-

stpstwa tych zjawisk. Ta stao za i tyi)Owo w nastpstwie eja-

wisk, bodca podstaw naszego pojt^f la praw przyrody, nie ma sama

w sobie nic wspólnego z ide koniecznoci, jako zasady tak zwanego

determiiu/uni, lecz godzi si jak najzupeniej z ide wolnoci jeeli tej

ostatni«'j nic ])(>miHszan\v z cliaotyc/na r^amnwol, lecz pojmiemy jako

wyraz samodzielnej dziaalnoci roziumi. Co wicej, jeeli w wiecie

uderza nas takt staoci i typowoci w przebiegu zjawisk i na tej za-

sadzie mówimy o istnieniu w nim pewnych praw, — to fakt ten sam

przez si dowodzi istnienia w wiecie samodzielnego rozumu^ wiado-

mego doniosoci swej treci i dziaajcego niezmiemiie wedug tej

wasnej swojej treci. Tylko w rozumie wszechbytu odnale mona
wystarczajc przyczyn staoci i typowoci jego objawów. Gdyby

bowiem nie byo rozumu kierowniczego w bycie, natenczas wszech-

wadne potgi jego wyraayby si w chaotycznem poiniszaiiiu i nit-

przedstawiayby si nam nigdy jako liainionijny ustrój, dziaajcy

stale w sposób j^^dnci-odny, witH-ziiic zgodny sam z sob. Ustrój wia-

ta i prawa j^go same przez si«^ maj tedy charakt^er racyonalny

i wiadcz o tem, e wszechbyt jest w istocie swojej rozumem. To tei

moemy si przybliy do zrozumienia tej jego istoty jedynie j)rzy

pomocy racyonotbuych czynników naszego lunysu; wszelkie za dnali-

styczne przeciwstawienie praw przyrody i praw rozumu pogra myl
w wewntrzne sprzecznoci i uniemoliwia zasadniczo poznanie wiata

i jego objawów.

Powysze uwagi krytyczne odnonie do metodologii nauk pwy-

rodniczych streszczamy ostatecznie w nastpujcych wywodach:
1) Przyi niszczenia za>aini( ze, czyli pewniki tak matematyki, jak

i ]iauk |)rzyro(liii< /yi h. mog suy za punkt wyjcia nauki „Msej".

jfdynie na podstawie |>oj)rz<'dni<^go rozl)ioni krytycznego ich tn.ti.

Bozbiór taki stanowi juduo z zada lozoMt jako nauki o ogólnych
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podmiotowych i przedmiotowych za ;i 1^' U poznania. Ona to przyczy-

nia w do rozwizania wszelkich nieiH.rozumir i sj)i /."cznoci, napo-

tykanych w pogldach na ostateczne zasady przyrodoznawstwa i sta-

nowi pod tym wzgldem konieczne uzupenienie nauk przyrodniczych.

Dlatego te filozofia nie moe si^ bezporednio poddawa przypusz-

czeniom nauk przyrodniczych, lecz powinna si^ wyzwoli z pod ich

dogmatycznego ucisku, jak to w swoim ca»sie uczynia w stosunku do

teologii scholastyczncj.

2; Zasady metodologicznej nauk przyrodniczych o muhtmUzMm

janieniu zjawisk przyrody nie naley miszaó z ogóln zasad

p.7/c-:y»it>«f^i7(> wjjasni.-nia zjawisk. Nadto okazuje si w sposób oczy-

wisty, e zasada detcrminizmn mechanicznego nie jest wystarczajc

pny wyj*^'^^'* faktycznego wsi).'>rlziaania i zwizku szczegóowych

objawów ruchu w jednorodnym ustroju wiata i jego jestestw, a tern

umiej przy wyjanieniu ycia imiysowego czowieka i
i

samodziel-

nej dziaalnoci (wolnej woli). Krytycznie pojte zasady mechaniki

same domagaj si w tym wzgldzie raeyonalnego uzupeinienia.

3) Tak zwane prawa przyrody sprowadzaj si w istot ie swej

do faktu staego i typowego przebiegu zjawisk. Sam za ten fakt sta-

oci i typowoci w przebiegu zjawisk wiadczy bezporednio o dzia-

ajcym w przyrodzie ro^Mmt#; w nim bowiem jedynie uzna mona

potg, która wszechwadne siiy przyrody harmonijnie ze sobzestra-

ja i przez lo nadaje wszoehbvtnwi charakter jednorodnego ostrojtt,

9, przeciwstawianiu do < haosu, kioryby istnia, gdyby istot bytu nie

by rozum. Ztd to te midzy tak zwanemi prawami przyrody i pra-

wami rozumu nie moe by adnej istotnej sprzecznoci.

1. Metamatematyka. Wspomniime powyej ( tr. nowe badania uapolu

matematyki. no?^ nazw bd mrtamaten\aiyin. o ile >'k oduosz do matematyki w ogóle,

^d/ te na/w? metnf/e'o,tu-fn/i, pangemnctryu geonienfi ogólnej, imaginaqijnej, absólut-

mj, ni€-eukltdesoicej, <> ilo maj za praedraiot pogldy na prz«str«e. Matematyk ScHIDT2.

DuMONT oddaje pi( iw>zt'i»stwo nazwie metatnatemayki
,

poniewai badania tego ro-

dzaju Die ograniczaj sie z natury swojej geometfy, lwa obejmuj zasady matematyki

w ogóle (zob. jego pr^ywiedaion na 8tr. 286 Filoofi matemayki, str. 121 i 427). Jest

to keimin oroWony na waór metafityki, z dodania wyrazu |j.5ta == i>onad, wic ozna.za

badania, ktre nast^piu P© dotydwHBwowy.h badania.-h matematyki, lub j przewysza-

j. Badania te w samej rzeozy doprowadzaj do uop^lnie siepa.in* yrh dalpko po:.a za-

kres doty.hrzasowy. h poj matematyr/nych. T>onin.o<. i. h dla rozwoju wiedzy ludz-

kiej je>^t niezmiern i daje sprowadzi- dn na-t. pi.jn<b momentów:

1) Zawdz!fv7ajr\.- w zna.v.n..j fz^n rn/.w..j swej tr.'ri krytycyzmowi Kanta, bada-

nia te wiad. za w -poMd, p.,.ir/.aj;v V o wpl^wio pojy filozoficznych nawet na nauk,

uznan dotd za, wzór »aiTiodzit lnej „cisoci.*'

2) Wskutek udziau luat.watyki W liadaniacb innyuh nauk, szczególniej pt^yrod-

nicych, UW rozszerzony pogld na zasady matematyki stanowi nader wany pi^czynek

do metodologii tych nauk.
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3) Wjniki owjah bada metaTnatematycniych rozszerzaj na<?z ocólny pogld nt km^t

poza szczupy zakres naiwnego realizmu i przoi tn =;twir>rdzaj z jednej strony za>ad^

krjty< yzmu filn/oti(^nego, a z flrugil osapenij pod wieloma wzgl^ami metafizjcsoe

prasjpuszczpnia nauk spri y.ilnyi h.

Dla tych powodów filozof zapozna^'; si»; wiuioii i)r/ynfijmniej z ogólnemi podsU-

wanu tyci hada metAinatcmatycznych. W tym celu podajemy ta odpowiednie wjjm-

lueni^^ oraz literatur*^ przedmiotu.

Wiadomo, e zwyka planimctrya i stereometry^ opieraj si na sseregn jwcah

k6wy wyoonych w fioetfftaeh gemetryi znakomitego greckiego matemafyka Edkudi*

6A. Jeden a tych pewników, jedynaaty, opiewa: .Dwie Imie proste, pnedte trzeci,

twofstoe kty wewn^trrae, ktdiych suma nie jest lówna dwóm ktom pmetym, pnea-

lij sie przy pnedoieoia w t stron, po której ta sama jest mniejsz od dw«}ch k-

tów prostych.'* Z pewnilciem tjm cz si cile nastpujco t^erdzcnia: -Przez punkr

dany zewntrz linit prostej mona do nif^j poprowadzi tylko jedn równoleg i
sam

któw trójkta Mwna '>i dwóm ktom proMtyni."

Na powy/>/.yiii pewniku oparto oddawna ra;) twry linij równolegych. To-

minio to tro. jfiro nif» Jf^st tak prosty i oc7.v wi.iti\, aby nie potrzebowaa dals?jch

wyjanieu. Przeciwnie, ju bardzo wczenie usiowano wykaza-, e pewnik ll*ty Boldh

desa jest twtodzeniem pochodna, dajcem si dowieó na podstawie innych prostsjrch

pewników. Wszystkie jednak usiowania, podjto w tym kierunku, pozoetawidy po osta-

tnie czasy bez podanego skutku. Kie udato si nikomu aprowadsi tego pewnika do

innych i pnez to w ogóle zmniejszy liczli pewników geometry. W tcm do niespo-

daiante wystpili znakomity matematyk kazaski M. oBACZBWSKi w r. 1820 i niezale-

nie od niego wgierski matoniatyk .1. I^olyai (syn) w r. 1832 z now>Tn ukadem crf^om"-

trycznym bez pomocy 11-go pewnika Euklidesa, W tym ukadzie, zupenie b>cit«»K

i konsekwentnie r(izwini<.'tyni, a opartym pr/X'Z Lul»ac7.owskie«ro wycznie na

i 12-tym pcwnikai h Kuklidesa (dwif li^jnry. pm stajce do sielo. s sobie niwne;

dwie proste przecinaj si w jednym tylko puuki ic). okazuje si, e z jednego punkto

mona poprowadzi dwie linie równolege do danej pi-ostej i e suma któw trAjkti

jest mniejsz od dwóch któw prostych.

Za podstaw swych bada biene obacaewski podzia wsiystkich linig prosl;ych.

wyrJiodzcjch z jednego punktu paszczyzny, na dwie kategoiye, wedug tego, aj pite*

cinj lub nie przecinaj danej prostej zewntrz togo punktu pooonj. ini« gne

niczn, oddzielajc linie pnecinjce dan prost od nieprzecinajcych, nazywa on rów-

ndeg do danej prostej. Spuszczajt- nastpnie z danego punktu prostopad do danej

prostej, kreli dwie n'>%vnologe do tej prostej, jedn po jednej, druL' ', r'> tlniirirj -{pm^

prostopadej. Pr^ypnszr^njr za. wbrew j^dynasteniu pewnikowi huklidesa. e te rMvr-

nolcge, przeduona do nii-skonczonoM i, zhliaja. <hi nieskoczenie do danej pro>t»'j, oki

znje si. e one wytwar/.aja. pi"zy danym punki ic, wraz z ow prostopad, kty, które

Loba<:zewt$ki nazywa „kUnii równolegoci (Winkel des Paralldi.smus, Prallelwinksl.*

W ton sposó) uwa^ równoleg do danej prostej wraz z t prost, jako dwa bokitrlti-

ktai zbliajce si nieskoczenie do siebie, a ow prostopad jako trzeci bok tego ti6j*

kta, i opiera na tj konstmkcyi wspomniano powyj wywody.

Wyniki nowej nieeuklidesowej geometryi nie mo^y pozosta tras wpywu na U'

sadntcze pojcia matematyki w oijmIc. .leeli si bowiem w sposób przekonywajcy oka-

zuje, e jeden z pewników Euklidesa nic stanowi prawdy koniecznej, to czy to sann^

nie mona przypuci i odnoCnir dn reszty pewników f'/y nie naley w takuu iaz»P

doj do przekonania, e ni-/ zwyky pogld lu pr/e>tr/('. z kt-»retro dotyc^aJOws

gcometrya wyprowadzia swe pewniki, j)r/x'dstawia tylko jeden z wielu innych, równje

moliwych pogldów ; o nasz zwyky pogld geometryczny, narzucjcy si nam eaip*
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ry(j2ni'v w->kufok infrojii n.is/yrli orf?an(»w zinysowyrh i danyi li (lowia(l''7'niM ni*- i»"<t

ani jedyni, 111, ani koniecznym; o naley wzniae hii; w tym uzLH«Hlzic na -ranowi^ku

wysze, ogólniejsze, obojmujce, jako su*o <^<W'<_n'«Inr' pi7.ypadki, /aróvvuo 'Uikliilc.>u\v, jak

i oiocaklidesow, oraz w ogólo wszelk inn;i moliw geometry? W tvn ypo.sóli pow-

stao pojde ffeometryi ogólnej, pangeometryi^ w odnSnknin od geometry i spc) alncj, cu-

MideMiwej ; a nadto wskutek dalssej abstrakcji wytworaono pojtno geometiyi, uwa^j-
ej naioe zwykle wyobraenie pnestneni o irteth wymiarach aa szcasególny przypadek

ogólnego pojcia bd tmdkoki lab rozmaxb6d^ b^ prteatneni o n wymiarach.

Tego uogólnienia dokonali pierwszorz«;dni badacze na teni polu : IliEMANM i Helm-
HOLTZ. Oni to zastosowali do odnonych bada metod*,' analityczn i przez to wpro-

wadzili i7,ysto logiczno dziahnii do tego zakn-^n matematyki; podf/^^ 's<^y ,n'>rifzewski

i Bolyai trzymali si meto iy konstrukcyjnej, ua wzór Euklidesa, i dl i nic rozwinli

ostatecznych konsekwentyj >wych zasad, ftieiiiann uwaa przestrze jaku >Mzególny

pnypadek róju-gmiarmcej rozmaitoci (Maniglaltigkeitl i przeciwstawia j rozmaittociom

o biD^ Iksbie,a do n wymianiw. Uolmboltz natomiast uogólnia t^mo pojcie przcsirgeni,

wicw pneciwstawiema do naszej trójwymiaTOwcj przestiwsni, posikajo si».' pojciom prze-

ftneni o n wymiancbi w której kaidy punkt okrelonym by; moie przy pomocy n Wi»p61-

ndDych. Nadto róni si Riomann i HelmholtK pomidssy sob zapeni lózn podsta-

^ swyeb l>adaii, doprowadzaja^ l-h jt^lnak do tych samych wyników. Riemann bie-

rze za punkt wyjcia wyraenie analityczne dla odlegoci dwóch punktów nieskoczenie

itiizkch w danej rozTrniteri : Molniholtz za wychodzi z prostej zajady, e zmiana miej-

sca cia geometrycznych nie pociga za sol» zmiany w stosunku icli linijuych wymiarów.
W kadym razie na tych to uogólninniach opiera si cala nictamateiuatyka, rozwinita

M?»tcmatycznie potz znakomitych itiatt niatyków wspóczesnych.

Aby uatwi czytelnikowi dokadne, zrozumienie powyszych danych, n)ozb<»dncm

jest dalsze wyjanienie tej .-prawy zo stanowiska filozofii matematyki.

W skad wspomnianych, zupenie nowych bada na polu matematyki wchodz na-

^tpijce czynniki, wyjaniajce ich istot:

1) Geometrya analityczna Kabtbztosza, wyoona w jego Easaijs phiUmphuptes
hWi. Polega ona na wyraenia za pom04^ wielkoci liczebnych takich .stosunków mia-

rnwyrli figtir. kt<')re geomotrya euklidesowa oznacza za pomoc konstrukcyi. Kartc/.yu z

^po-rr/cg, e pooenie danego punktu na linii prnstf^j nio<' hyr wyznacznnrm za ponio-

i" litzby, nazwanej w/tpófrzdu. a oki'cslajt;ej odli glosc tcgu piinktu od imiiktu stae-

go na prostej ; daky, e pooenie punktu na paszczynie daje si wyznaczy pi/.y ponu-

ey dwóch liczb w-ipórzdnych, wyraajcych dugoci odcinków dwóch liny piustycli,

poprowadzonych od danego punktu w dwóch okrcislonycb kierunkach; naroazdo, o poo-

enie ponktu w praestrzeni trójwymiarowesj daje ai cile okreli piisy pomo<^ trzech ta-

kidi liczb wspóndnyeb wz^^dem trzech okL A poniewa w taki sam sposób, nazwa-

ny mialiycznym, mona liczebnie wyrazi i inno wasnoci praestrzeni, przeto na tej za-

jadzie kad figur, jako ukad punktów w przestrzeni, mona pr/cd stawi pod postaci

zwizku pomidzy wieJkoieiaim liasebnemu Przeprowadzenie m zasady stanowi istot

gcomfirt/i analityrzucj.

Nie trudno sjiostr/cdz, e zasada ta rozszerzya znakomicie zakres bada g' omc-

trjcznych. Podcza-s bowimii, gdy goomctrja clemontiiina ojiicra si w zupenoci na na-

szem myobraeniu przestrzeni i pozostaje w granicach pogU^doweJ^ konkretnej konstruk-

cyi stosunków pneetrzenbwych; co przy formach bardziej skomplikowanych, np. ju
pizy badaniu przeci stokowych, przedstawia wielki«) trudnoci;—to przeciwnie geome-

trya analitj-czna przechodzi w dziedzin abstiakcyi i traktigo przestrae nie jako wyo-

braenie ^ >' ja^n jiofeie matematyczne, narówni z inncmi pojciami w tym zakresie

wiedy. Wskutek togo pny pomocy tych rodków mona byo roztrziMi nie tylko sto-
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Auoki wjobiaialno przostraoni, locs i takie, które jodjrnio pojciowo lozwini* jii dj.
Zoll. w tyiij wzrridsie poncajcy artyku L. Liard^a: La nuJhode ds D^artet d b
mathematujue unwerKtUe w B/evHr ithilosaphh^ue 1880, X, 669 i Dast.

2''> ]'oo]:[dy Kanta na niiitmiatyki.' w oLTÓle, a w syp/o^ólno''! na pr2e>trtcii.

.Teszcaie w opi»i< })rz<'lkrvr\ iziicj, Kant w roziirawie: O rónicie ut/miarw przestrzeni

(Von detn erscn Crnanfc des ['jitt^rschinh s <lrr Gegetiden im Maume 176H^ wykrywa
pt'\vno trudnoci, zawait'- w n;is/yai ;6\vyklyu» puj^h^dziu na przestrze. Trudutjci te

pm>dstawiaj si, wodiug ivautii, pogldowo w tej okoliczno^ici, e s figury symetrya-

ne, jednakowo sopelnie we wszystkich swych oetach i lozmiaiich. których jednak «b*

j nie moemy w tych samych gnaicach pnestneni, t j. nie dajce si przenk jedna

na miejsce drugi-. W takim stosunka znajduj ta np. do siebie nka prawa i Ie«a:

rkawiczki prawej rki nio niooiny wdzia na Iow rk. W tym wic wypadku, dwb
figury mog by zapeni jednakowe, a pomimo to nie by zamiennemi, oo dowodzi, k
istnifj poniirdzy niemi pewnf rónice, loc(? poza niemi sanjemi, w stosunku kadej

z nich do trzeciego samodzielnego rzMinika. Z tego wnosi Kant, e wzajonmy do sit"-

Mo <to>!unek i pooenie <kl;i(l'nvych » /.t.'sci danej figury nie okrelaj jeszcze dostatea-

uie jfj })r/('>tr/«'niow(L;o rliuniktoru. lecz do tego doda jeszcze nalr-y okrelenie

stosunku di> pr/.t itr/cni ogulucj, buzwzldnej. Na tej zasadzie odio/.iua przestrzeli cm-

ptrijczn, przedstawiajc nam przedmioty w zewutrznem ustosunkowaniu ich i-j^m

obok stobie, od przestrzeni oMu^*, niezalenej od tego ustosunkowania. Jn tntaj

napotykamy tedy zawizki pogldu na rónorodne Ibmy przestnen

We wstpie do Krytyki esystego raamu zajmuje si Kant midzj inncmi kwc-

sty: na <.-zeni polega moliwo czystej matematyki (wie ist reino ^ratheraatik mdglich)*

a w asci pierwszej poddaje rozhmowi przestrze i ctas. Co do pierwszej kwestyl

zolt. comy ju powiedzieli wyej str. 806. O przestrzeni za mówi Kant. e jest uaa

„koniecznom wyobrafniom a priori, hHdeem podstaw wszelkiego pogl;\dii na rzeczy zc-

wn».'trzuc (eino netbweudige \'orstellung a priori, die allen ilusseron Ansrhauunj/fn zu

i i rundo liegl)."* Na tej apriorycznoci przestrzeni, jako formy naszego my siu zf-

wm^trznego, w przeciwstawieniu do zmiennych danych dowiadczenia, polega, woduj;

Kanta, powszechno i konieczno pewnikóv7 geometrycznych. Nanka ta Kanta za«ie>

ra w sobie bardzo wany C3qrnnik teoretyczny dla nnwciju poj natematrcznych. Gdybf

si bowiem okazao, e te lub owe zasady matematyki mj charakter empiryczny, df
si wyprowadzi! z dowiadczenia, a wskutek tego pozbawmne byy znaczenia powandi-

nc^o i koniecznego dla naszego umysu: natenczas, zgodnie z powyazjfm pogldem Ku'
ta, naleaoby odszuka bardziej powszechne i konieczne zasady, oparte na natune w-

szego umysu, a zdolne obj owo dane ddwiadoztjnia, jako -^we przypadki szczególni'

Widzielimy wyej, e ten wjuik krytycyzmu zastosowano te w istocie do bada lo*-

tematycznych.

3) Nakoniec, najwaniejszym c2;ynnikiem, wdiodzcym ju iozporednio w siiaJ

spukulacyj metamatematyeznycb, s badania nad krzywemi powierachniami i idi rozwianiem
' K. Fb. Gauss a, jednego z njwiks^ch matemalyków naszego wieku (Dk^uiiiiMtt

ffcneraUa circa wperfieieB curvu8 1828 ; Werke 1868 t naet T. IV). Kie wchodzc z*

pole zbyt specyalnych wywodów w tym wzgldzie^ oo pnekiaondobj runy nsavj

pracy, zatrzymujemy si i tu na zasadach ogólnie pmystpnych, mjcych doiuoila»''

fiIo80fi(;zn.

Jeeli na paszczynie, t. j. na powinrzchni Im.-z w-zolkii h wypukoci, np. na <to-

le. niikn liniy jakakolwiek figury, np. trójkt, a nat».'ptiie wyobrazimy sobie t figun:

jako ksztat s iniodziclny. np. wycity z papieru; natenczas figun; Ui moenjy «!wol>odnip

przesuwa po paszczynie nie naruszajc w niczem jej ksztatu. Tctru samego jednak

uskuteczni nie mona na wszystkich powierzchniach. Moemy tegu dokona j&SitV!
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oa pwiencliiii kuli o jakimkolwiek promienia. I tu nakrolona na kuli figura daje si,

pResttwa po caoj powieizehni bes smiaojr ksstaitti. Ale gdjrbyamy figwc^ nakrelon
ti^ powii rTchni kuli o promienia dziesidocalowym pneniesU na kol o innym proroieoiaT

widzielibymy, e ona do niej nio przylotja i po niej b«*z zmiany kszt-atii praesuwat- si
ju nip dajt;. Takiejjo przesuwania nakrelonej figury bez zmiany jej ksztatu iiskutot^-

ni jti wrale nie mona na iwwierzchni nawf^t j^^dnnj i toj ^ariij elipsoidy, np. jajka.

Figara mkr.-lona w okolicy jfj hi»guna nie diyo si^* przesun bez zmiany k^^zatu ku
jej niwnikowi, bo jest zliyt wypuk.

Powysze prayklady daj pojinie o krzi/icinic powierzchni. Gausi pierwszy za-

j^ >i<; okroaloniem tak zwanej przez niego miary krzywizny (menf^ura curraturac,

Krftamttngsmiies). FasicsyznA nie posiada iadnej ktg^wiznj, a wic, wedug Oanssa,

ndaiB jej knywiroy = 0. Ta nale te wsselkie powierzelmief dajce si rosw^a na

pia.«»yzQ« a mianowicie walce i stosid. Knywima knli jest jednakow na catoj po-

wierzchni, a satem kula i wszellde powierzclmic, dajce; si rozwin na kub>. posiadaj

$falq miar krzywizny. Krzywizna innych powierzchni, np, elipsoidy, zmienia sic od

punktu do pinktu. wic powier^chnif te maj zmienn miar krzywizny. Nadto lozró*
ma liaiL'<s mian; kr/.ywizny ilodatni (uii O do 4 1) i ujemn (od O do 1>.

Ot/) to {)o)i_. ie (iaussa o ituwicr/clini, posiadajcej sta, »d dudatiu, lid/.

ujeian luiarc kraywizny, stanowi gluwu poUstiw badan metH<reometr)«^nyc1. L^dy/.

astoaowano jc do pojcia przestrzeni w ogóle i oparto na niem tcory o rónych jej

ndzfach. Geometqr& Koklidata odnnsd do przeatneni paskiej, z miar krzywi^

isysO, a nazwani^ przez Ebima paraboliczn. Od niej f6zai si: 1) przestrze

lUnuannowaka, c^li sferom (Klein: eliptyczna) o kr^rwinie staej dodatniej, oraz

2) pnestne nieeaklidpsowa, dyH pseudoaferycaia (Kldn: biperboliczna) o kizywinie
•^taej ujemnej, (reometrya obaczewskic<_o odnosi si do tego ostatniego rodzja prze-

trzeni. Powierzchnie przestrzeni pseudosferycznej mi kaztaH sioda, alo w na-szej

pmistrzeni pr^ed^^tawi moemy jedynie pojedyncze czci tych powierzchni, nie za ich

'•aio*'. Zbadano je atoli anality(!znie i na t*'j potl<tn\s-i(' wytworzono wanie szczegóo-

wa teorye geometryczne. Co si za tyczy jedyimstcgo pewnika Eukliiicsu. okazuje ^ii,

znajduje on swoje peue zastosowanie tylko du powierzchni ro/wijaliiych, wii.c w Zi-

kiwne pncstrzeni paskiej, posiadajcej miar krzywizny = 0. Nie daje si jednak za-

Mosowa do praestizeni sferycznej, ani do pseudosferycznej, a wic do przestrzeni z do-

datni lab ajemn miar ki^wizny. Sama któw trójkta sferycznego nie równa si
dwóm prostym, lecz jest iioci zmienn, zalen od wieikceci pnestrzent trójkta, a za-

wsze icihiz od dwóeb, a mniejsz od szeciu któw prostych. Suma za któw trój-

kta pseudosfcrycznonfo jest równic/ proporcyomdn do j<^ powierzi^hni, ab> zawsze

mni^jfiz od dwóch ktow prostyci. W zwizku z natur przestrzeni pseiido<fcryczn<y

p .zo>ti(<' i ta okoirzno, e na niej z jednego punktu mona poprowadzi- ihnr linie

r \iK>icge do danej prostoj, jak to czyni oba(^ewdkt, co jednak nie jest moliweni

w fwestrzeni paskiej, euklidcM)wej.

Prócz ziizuaczonego pogldu na miar krzywizny, Gauss ju popracduio zajmowa

^ kwesty: jakie konsekwencye wynikaj z zaprzeczenia pewnika Bnklldosa codo ling

równolegych? Z tego powoda Klein w przegldzie historyi nie-euklidesowej geometryi

dowodzi, xe Gauss jest waciwym twórc tej geometryi. (Wir missen Ganss unbe-

diagi ais den ScbOpfer dor nicht-euklidischen Geometrie bezeichnen). Starcy Boyai
znjdowa si z nim w stosunkach i)rzyjaciolskich, o<l czasów uniwersyteckich, a list

Hoija do niego wiadczy, e znakomity matematyk udziela mu swych myli w tej

sprawie; Lobacjsewski za by w K r/.aniu uczniem Bartrlsa, który zna rówmie oso1>i-

'^'ie fiauKsa i z nim o tej kwrstyi traktowa. T'omimo to Klein ni<' zapr/''cza orygina,

noiici iOtiaczewekiego i Holyaiów w szr/.egóowym rozwoju wypowiedzianych przez
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(Jans^a zasad (zob. wHpoinniaao wyifj, str. wykady Kleisa o geonieti;)-! nieeiikli-

dosowej, T. I, 173 i iiast.).

Dodajmy tu wrcwzcic, e ju Gauss, jak o tern wiadczy Sabtorius w mawie &&

jogo mkC- (Gaui9 gum G^taehtnkm 1850)t umai tn.jwyiniaiuwy pogld na pnectncfó,

w dachu itantB, za specyficsn waciwo ladskiego umysu. Preytem nutwia, io od-

os^yl solio roKwizanio niektóiych sagadnie matematycznych a do ratasu, gdy do8igiiii>

w pizytsztoci wyszego stanu rozwoju umysowego.

liitomtura metamatematyki jo^t jn iardzo bogat. Obok prac. /.o tik powtera

klasycznych na em polu, wyniicnii; tu tylko najwaniejsze wród takich, które si pr|T-

czyniaj do s/.ez»{,'<'>owoiro wyjanienia odnonycli ba laii.

N, 1. LoBACZEWSKiJ. O nacztiach (jeoinctrii, Kazanskij Wi«xstnik ISj. yoirufit

nuc:'tf<i ffeomerii. Kn/.anskija uezouyja Ziipiski 1S;35 - 1H37. Sui /.iiiimija IssJ i nasr.

l'o\v.^xrt hnie przyst^.juuj dla wiata uczonego staa sic owa poomctrya j^obaczewskiego

dopiero od czasu ogoszenia nastpujcych prac : Geometrie inu^inaii^e w A* Cat*

B*8 Journal fur die remr und angewandte MathrmaUk, T. XVII, 1887, atr. 995 i nast

Geometriai^ UtUersueluingen zur l%eorie der ParalUUinien 1810, nowe wyd. 1887, oiu

Pangeometrffa^ wydana 1855 r. w js^kach rossyjskim i francuzkim.

W. BoLYAi (ojcits ) w.\ ila w roku 1832 po adnie Wsip (Tentamen) do mate-

matyki, w kt^kyn, jako dodatek, zamieci rozpraw syna Jama p. t. jippenMjt edm-

tiam spatii absolut r verftm a Jiilu n.^ etc. Ogólnie przyst<;pn staa si ta praca dopiero,

gdy tre jej wyoy .) Fftis( hai k p. t, AbnoluU' Geometrie iia< h ,/. Boh/ni lHT*i.

H. UiEMANN. Ucber die Hypothesrn, irelehe thr Geonietrw :n (irtoid'- lin/cn. Wy-

kad wygoszony ju w r. 1854. lec/, wydrukowany dopiero po niicni autora w At>huf

Mungtn der k. GcseUachaf d. Wisscisduifti n zf( Giiinym^ T. XIII, 1^)68, str. VS»

i nast. WerkOf 1876, str. 251 i nast. Jestto pra«;u podstawowa dla caej metamateiaaljkl

0 której mówi Klein (1. c str. 206), e si z ni zapozna musi luidy, kto cbee na-

bra naleytego poj^ia o njnowazym rozwoju matematyki. Przekad polaki wydalt

S. DiCKfiTsnf i W. (408IBW8KI w Pamitniku Towarzystwa nauk cisych w Fatyin

T. IX, 1877.

II. Hklmholtz, Ucber die thattsacMichcn Gntndlagai de^ Geometrie vfHei delherg^

Jahrhiichcr drr IJtcratur 18(>) .\i 40 i il.— Uel>er die ThatsacJien, die der Geomeiie :ti

Gntndf Jief)en. w Sachrichen vo7r der k. nefisrlsrjiaff d. Witfi. zu GóUingen. I stuS ,^«0.

rozpniwy itiic^/.(
/.;i

si*.^ tc/ w I lelniholtiU WissDisduiftliche Abhandiuttycn^ T. II, IN^.*

Tego: IJebei den Cmpniny und dic Bi drufung gatmetrischer Axiomc w Pnpidar-]Vvi-

scmchaftliche Yortrag-i 187i), T. lll, 21 i nast. Wielce pouczajc joit ia polemika

llclmboltza z prof. IuANP w angielskim MJmd z r. 1878, z powodu t^ ostatniej pracy.

W odpowiedzi, zamieszczonej te w Wiea. AlhandL T. IJ, 640 i nast*, Helmholti wylta-

znje, ie chocia przestrze jest trasoendentaln form naszego umysu, form a piio

w duchu Kanta^ to jednak pewniki Euklidesa mj diaiakter mpirycsmy. Podiodz oue

zo za.<itosowania form aprioryczny(^h do danego materyau dowiadczenia. Tu nale od-

no.-ine wywody o przestrzeni w jego znakom iteni dziele; i^jfStoioyiscAe Opiik 1867, i-^'-

wyd. I8><B. O stosiiiikii Hclnmltza do Kanta traktuje w sposób poucuijy: Scbwizt-

SCHAiiKH. Ktint u. Jhimwifz lss:5.

Za/.iuwzy tu wypada, e ju H. (iHas.smask w dziele: Dielineare Ait^ihlutirtif^-

lehi-e 1544 wzniós si*.' do uogólnie metageumctrycznych ; nie znalaz jednak wówm-
dla zawioci swych dowodze odpowiedniego uwzgldnienia. Znakomity za fijtyJ*

1 filozof a. Th. ThcaHiR (t 18«7), twórca psychotizyki, ogosi w roku 1»W.

pod pseudonimom D-ka Misks artyku p. t. Der Batm hot mer Dimetuumm (zob.

go: Vier Paradojta 1810, zamieszczono równie w Kleine St^flen 1675, str.

i naot.). W pracy tej wyjania w sposób popularny zaoenie o przestrzeni z rzteicni
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ffjmianmi na podAtawio fikcyi o istotach dwuwifimatowych, L j. o istotach, zdohiych

wyolwane sobie jedynie praestisefi pask. Istoty takie nie miayby nalnó^^o pojcu^

o nasiej trójwymiarowej przestrzeni podobnie jak my wyobrazi sobie nie moaemy prze-

ttaeml o czterech wymiarach.

J. UoOrl przeoy. w r. na .j»^zyk Iratn uzki wspomnian powyej rwsprawi;

A)»ac3te\vskiego o teoryi linij równolej^y* h i sani \vy<ia w tym pr7o<lmn( ii! prac:

«oi cfitu^ue ffnr j»nnripf*< /'nufam^^nanj' de ht ;ji'nitii'lrf i b innitm, < \x>u.

E. Beltrami. ^ntjijin dl iiiliijiit fazione delia ytvm' tri<i iton-tiiduLii w (iiortiolt

>U Macmakhc, T. VI, 180S. (Jtiwna zasuga tej pracy polttga, wedug Kleiiui, aa tom,

e ua podistawie bada analitycznych wykazafafc toasamo nie-eiildidesowej <jeometryi

z geometryn praestneni o staej ujemnej kncywinlei t j. z psendosferyczn^ na co przed

ten nie fwrGeono nwagL Nadto Beltrami uprzystpni pogld na przestnse pseudosfe^

tyem, wyliaznjc, e mona punkta, linie i paszci^zny tej przestrzmii odwzorowywa
wewntn kali pneetr/eni euklidesowej. 1 tak, proste linie w kuli. kti>re si przecinaj

zewntrz kali, mog suy za wyraanie najkrótszych iinij puiiii«.dzy dwoma punktami

t. j. linij geodezyjnyci) przestrzeni pf<eudo.sferycznej; kad za najprostsz paszczyzn

n>i pr/p-trzeni wyrazii nionu [nv.>'7. zwyczajn paszczyjm w kuli, i t. d. iy to zua-

Koinity i)v>-t».'p w rozwoju nic-uklidfftowcj [reometryi.

ZuLL4Si!:h dot} ka kwotyi uietamat^Muatyki we w^puiaiiianciu na str. dziele o nalu-

r/e komet, str. 208 i nast., oraz w .swych Winnenjichuftl. Ahliandluigen 2 tomy, 1878.

<ipierajc si na prawach ulatniania si cia, Zullttor dowodzi, e nasza pnsestrzeu jest

skmcHm, t j. przestrzeni o knywinie dodatniej, Przytem broni czwartego wymiaru

przestneni w zwizkn ze swemi pogldami spiiytystyomeaui, twierdzc w duchu Plato-

na (tob. wyej str. 172), e nasz wiat jawtskowy jest tylko niedoskonaem odwiercia-

dleniem rzer/yu istego wiata idej, wiata o czterech wymiarach. Za pnjykladem Zollne-

ra wielu zwolenników Hpirytyzmu posikuje si mota«,'oometry w celu usprawiedliwienia

swych, czsto Imrflzo fantastycznych, ni<'kiody popro-tn mic-znych »t''i'« v f

"

O. LiKBMANN, Zm- Aifili/.sis d^r Wirklirlikrit l87(i. 'J-L-ic wyd. //ileca si
in .szczególniej rozprawa p. t. FhdnotHc/udiUit den Raumea, w kUuej odnosin; kwostyo

traktowane s ze stanowiska tilozoficznego z waciw temu autorowi cisoci.
EaDMiNN, Die Axume der Geometrie 1877. Jestto historyczno-krytyczny roz-

biór teoiyj Riemznna i Helmholtza, dajcy jasno pojcie o rozwoju odnonych hada
w wykadzie ogóhue przystpnym.

•T. M. DE TiT, E$8M suT Ics principes fondamentaux de la giomitrie ei ds la

m/catUfue 1879. Autor przedstawia odnone kw«>stye % samodzielnego punktu widzenia,

''rcometry Riomanna nazywa doiiblctnent abstraitc w i)rzeciwstawieniu do geometry i

' au^sa. jako aimj^ient abatraile. Geometryi za Euklidesa pr^pisuje charakter

konkretny.

Z kr> t \ k;\ pr7.eciwko wszi-lkirj iiictaTimt^»Mmtyce ze Nr iuowi^ka dotychczasowych za-

sad uiatematyk i wystpi wspouiiiiuuy jiii iiicjodiiokrotiiie {zol». str. 285) Schjiitz-Dumont

w swej FUozofii matematyki^ str. 119 i uast, 431 i nast.

J. B. Stao, The emceps and tfteories of modem pht/sk-s 1882. Wraz z kry-

tyk zMad wspiMczeanegD przyrodoznawstwa, któremu autor zarzuca, e si posikuje po-

jciami metafiagrcznemi, napotykamy tu osobny rozdzia (14-ty) p. t. MetagecmeHcal 9pace

m (Ac of nwdern analys. Autor wystpuje tu bardzo saorstko przeciw- metamate-

malyce. szczególniej przedw teoiji Riemanna, utrzymujc, bez przekonywajcych atoli

dowodów, e jego gisadnicza przesanka jest absurdem (great fuudamental aUsurdity of

Biemann).

T,. I>iAHD. Lhs dt'finU\<>nH ehiU('ti i(jiie.s tt d>'s ih/fiinfluns empiriuas IKS''^. .Testto

poncz;ijniy ruzliior ziia-zcnia poj<- ogrduych na polu zarówno matematyki, jak i przyro-

StraTe, Wfltfp do fllotoai. ^
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dossnawdtwa. Okrelenia georoetiycoje autor nazywa syntetyezneml. enjpinozne za ana-

Utyczii iiii. Pnytem p(>dzi«;la w lasadzio wyoone powyej stanowisko HsLifHOm

i nwzglrdnia nowsze badania na teni polu nic-euklidesowej geometi^i.

To samo powiedzie naley o odnonych pogldach WrxDTA, wyoony, h w j.i-c

Synnnacit' filozofii (zoh, wyej str, Ib; w rozdziale p. t. MathettuUittche Tran8iicfnden2,

&ti. 190 i nast.

Krytyk natomiast metagoonietryi ze stanowisika kantyzmu zaj si wspomniany

ju (str. 18) Urnodtieb w rozprawie: La pkUoiophk ie la rigU ei du coM^NMf w Piv

ona: Uanni phiStmophiney rok 1881, str. 1 i nast

.ledn i najnowszych i wielce poucsajeycb prac na tera pola ogosi J. Dklbostf

p. t. Vandenne tt ka nouwUea gAm^brieg w Bevue phihfopingue 1803, Ji 11,

M 4. Delboenf rozrónia pr/ftstrae raecznvist, przedmiotow od geometiycsoiej. Tc

iiznje za jednorodn i sikotu-zon, w niej jest moliw konstrukcya figur podobny ch

uy pr/estr/f racczywi-fa ]^'-t nieskoczon, nie ']oM jpdTiormln, ni<; posiada tigur

podoliiiyli. 1«><-/ tylko \vi(»lkos«'i liezwzldnt'. W t+^n >^po3Ób stara si wyjani Iro-

uosi i, \vyTiikji\< e z uznania rónorodnych orm prze^tr/eiii.

.j;iko wykady systenjatycznc poruszonych tu piZMlmiot«')W zalecaj si, o ile wieu,

szcze^nluiej : W. Killino, Die nkht-euklidmJie Iiaumfon»en «• ona^fHtdt^ Bt^tad-

lung 1885, oraz wspomniana (str. &I3) nie^eniclidesowa gfeometiya P. Kubika, na kt^

rAmy si powyej niejednokrotnie powoali.

W naszej litoratunse na szczególn awi^ zastagoje rozprawa Kabola Hertza:

X(iin'>n'szf badania nad przffitrzeni (Dodatek miesiczny do FtMestdu tf/godnum-fgo

1884, .V' 2, str. "i-JÓ 2531. Trac ta wyja^nia zasadnicze podstawy zaznaczony<'b j^peku

hcyj matcniutycznych w sposób pr/ystt.pny dla nie-matcmatyka i dlatego polecon bu

moe kii<leniu, kto «ic z t spraw ili/t
j
zapnzno pra;/nii'.

Nic mniej donio-i jist pinl tym wz«,'l<l( iii -rbarakteryzowaiia ju <'';tr. '^^) pra-

«:i S. Dkkstkina: Mnd tnatyka i rzeczt/ttmtuc 16i)8. Na str. 13 i iKi>t. Dick*leia

wyja>,iua równie podstawy nie-euklidesowoj geometryi i zgodnie ze swym pogldem »-

sadniezyiu na matematyk, jako naok formaln, dowodzi, £e matematyce chodzi lylks

0 .cile logi(^y wywód twierdze pochodnych t pewnych matematycznych danych. Ha>

tematykowi «co najw3'oj wolno twierdzi,** e .geiMnetrja enklideaowa nadje si w zu

penoci do opisaniu rzcc/ywistoci w granicach dowiadczenia.** „Nie ponnioajc

wcale tej geometryi, jako nieprawdziwej, wulno wszake pomyle i nowy system, kt6it

do opisania rznczywintoci mógby si nnda<-.*'

l'(M!<-7ai:tcy pr^ccrhid nowszych liadan tia tnn jiulu podaj*' riiwnie S. DicK»TKi.x

}>. t. \Vi'hli,fuiiH{ O prurmh z dziedziny geometryi wielmcymiarotcej., w Praeacb mat^au-

tyczm,-li/>cznych, T. I, 1.S88, .str. 129 i nast.

l'ragnc(iiiu zapozna si bliej z nowszym rozwojom geometryi poleci nona

pni* . któr wyda wloski matematyk G. Loria, a przeoy na nasz jzyk przy udziale

aotora S. Dickstrin p. t. Przeftzhke i Btan obecny n€^waim^»tydi kort/i geometryct-

vtfch 18dU. Ka ntr. 90 i nast. podane s wyjanienia odnonie do geomettyi nie-enkldf^

sowej i n*wyniiarowoj. O badaniach na teni polti ?nówi antor, e ono „podzieliy na

czas iM'vvicn matematyl(óW na dwa oluzy, uzbrojon** jeden przeciwko drugiemu: din

dania to sUnowi rzc. nauki o rozcigoci," ..W da^^Tiicjszych dzicla<h pr7odstaiN'ian»>

c^cunictry euklidesow za jedynie moliw, w nowszych za za jedn z nieskoucaeiu

wielu, jakie zbudowa sic dadz."

2. Meiameelianlka 1 Indelerminlzin. Nie mniejszej doniosiusii

od nictaiiiatcniatyki ii dla metodob»gii pi7-yrodoznawstwa wspunniiane powyej (str. iWl

1 nast.) badania matematyków nad zasadami mechaniki^ oraz teorya medumicMngo ii^
termhiizmu. Wykazuj oo«*, e prawa mechaniki nietylko nie sprzeciwij si nznaoio
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iiiBodzidnego racjonalnego czynnika w .swieoio. looz saun; dtiwodz^ potrrohy takiof,'o

ciynnika, nienleiego od mechanizmu, jako przyczyny imnuonijnego wspódziaania ni-

f lK)« wpnyiodzie i ich ^ednocsmia w kierankn rozwajn ?rs3iechSwiatoNvoga. A z tego

«7nikB, 9W I TSCjroDaliiie pojta wolna wola nie rozchodzi si bynajmniej z krytycznem

lM>KcieiD zasad mechaniki. Badania te przybieraj coraz bardziej charakter zamknitej
f^' sobie naukowej caoci i dIato«,'o na wzór inetagoomctryi nazwano je meiormeehantk^
Wo»ec pretensyi do ozwzglcdnoj ,,naukowoci," z jak na kadym kroku w\sti;puj

zftoIfTiiiKy ..mochanicTrneiro dotenninizniu,*' przesdzajc przytetn w imi<.' swycli dogrma-

J>i^nyoi przypus/ozen najbardziej z;isa(lni< kwostyc OL^MlnejrM im wiat poirldii. wii<

lozofii. naley si-' zapozna nie* Micj / tcmi Iiadaniami, ogranie^ajcomi owe dogma-

ijn-zne przypuszczenia ze stanowiska krytyczn^'i>.

Jeeli naetagoomotrya zawdzi(>za swój ro/-W('.j ]jr/<'vvanie niemieckim mateniaty-

ifcni, to metapmechanika powoan zostaa do ycia <il< Avnie przez matematyków francuz-

kkfa. Odpowiada to w zopenoci gómjcema w tych narodach nastrojowi umysowemu.
MTil niemiecka skonn jest bardziej do tnuisc^ndentalnooi i metafizyki, do rozbioru

of^tatecznydi zasad bytu, reeciy samej w sobie, ~ a mota-gcmmetrya jest w^Tazem tej

i^kmo^ na polu matematyki, (teninsz frain u/kl natomiast, ma przewanie charakter

p:iktyc2ny. yciowy : ruchliwo i czyn stanowi jego istot4^. Nie dziw tedy, e w za<

Osie docieka matematycznych wnika najg<;biej w zasady ruchu i czynu.

Zft punkt wyjcia dln w>j)oinni;)tiych irida posuyo d^^ifn matematyka A. A.

^ uUHNdT A : Trtiitc' tle l enchtm iii' /it den uhrs /'niKltrmcntnf**^ tl<nis it.s Hcif/irr> it datis

Wutoire, 2 toujy, 18(31. W dziclt- tern (^oumol z.iniicriul wyloyi wysz Iwftl (lom^i-

jU- 'up^rieure), majc za przedmiot ide jutrzdku (Tide de l onlre). W tym celu

pvMldaje WBzechstronnemn rod)iorowi t ide^ i jej objawy w wiecio fizycznym, oraz

« akresie ó^cia organicznego i spoecznego. Opierjc si jednak na matematyce {\w

mthteiatines sont les sciencos par o^oelenoe, mówi), pragnie sprowadzi porzdek prze-

''-^8qrstidem do dziaania czynników mechamcznifch^ Tu jednak okazuje gi, e staro-

dawna za<;ada : mundum ngun mimert, ju si czy nierozerwalnie z ide porzdlcu;

ih bowiem systemat liczbowy, oparty na idei jednoci (l ide de Tonitc). jest urzeezy-

»u>tnieniem porzdku na tem polu iloci i wielko^i i. Wszelkie konibinacye nat<>matycz-

nc wszelki rachunek moliwf* s tylko na zasadzie takicjo ju istniejcego jKuzdku.
Prz*'* hodzc na-stpnic wszystkie za««adnicze dziedziny wiedzy tijutematyi;znej, — pr/.y roz-

biorze idej przastrzeni i czasu, spoczynku i ruchu, funkcyj matematyczny<;h, rachunku

Kunueaicow^o t t. d., Conmot wykazuje znaczenie podstawowe, nieodzowne idei jMr;<^

^ Bez niej nie mona dokona zgoa adnego dziahmia matematycznego, bez niej

* ogdle nie jest moliw cala matematyka. Otó, to samo si okazuje specyalnie i na

•dla medianikL Wymaga to pewnych bliszych wyjainie, które czerpiemy z dziea

.'camota.

Widzielimy wyej (str. 365), e geometrya analityczna oznacza cile pooenie
iranktu w prze-trzeni trójwymiarowej przy poujocy trzech wspóiy.dnych. Klementarn
V'l>taw mechaniki, jako nauki U)atematycznej, je>t ruch punktu, odby waincy si w prze-

tr/eni. Przycza ^ir tu zatem do ireumetryi nowy zupeni*' czynnik ruchu. A e ró-
^ formy ruchu powitaj w czasie, wu^- okie?,lcuie niatemat\ c/.ac izasowfj^nj nastpstwa

ora>2ajacego si punktu, zyli okrelenie czasu, ubiegepfo pomidzy dwiema danemi

kinlami w ruchu danego punktu, stanowi konieczny skadowy czynnik mechanilri. Dla
Vo ju LaoRANOS powiedzia, e mechanika jest geometry o czterech wymiarach,

itycaem mia na myli czas, jako wymiar czwarty.

Stoei^c zwrotnie ruch do geometryi, okazije si, e moemy w sposób zroznmia*
' wyjani sobie powstanie (;zynnników sidadowych g<.'ometryi. T^inia prosta przedsta-

i& 5i nam wtedy jako punkt, poruszajcy si po najkrótszej drodze z danego punktu
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do drogiego; okrg jako punkt, poruszajcy si*' w równ«'j odlegoci wokola dan- _

punktu a nie powrin i do nii.'j>ca, skd wyased i t.d. C ala geometrya staje si wt.-i^

wyrazem ruchu, a e nadto rurli naprowa^lza nas najprostszym sposobem na oj-Mne

jtH-w zmiany (Tidro d" rariation), praoto i poj»M io fmihein !Tiar^?natvrzn<-j. opi»*n»j;/ •

si<; na stayn> zwin/Ku ini«.'d/,y wiolkorian>i zniionu«'nii. hh /,y >i<; z poj. iam ruohu ij -

go praw-ami. AV-/« Iki.- / i- ]>rawo ruchu pozostajf w cisynj icwizkii z miar y-

V'0 trwania, a miara taka upi. la si».- na pi>j<;ciu rozumu i porzdku rzeczy^ \\ \^ may^

. /„i uwitnii! swój charakter racyonaluy. Ja mesiiro do la dur^e, mówi Couniot (T. Ij

.^uipose la notion do la raison ot de rordro des choses; elle reqaiert riiiterrenti(ii|

do prtucipc:} rationels.*

Do togo doda naley rys charakterystyczny praw mochamcsmych: ich prwU'H

(simpHcit^). Przy joj pomocy odróniamy ruch Istotny od uudnego, w ogóle praw] I

przidniiotow od faszn. Natura rzoczy jest prost w sohr; dlat<?go te bipotfzy.

JaniajHco jr^j objawy w -po-^-tb najprostszy, pr/.ybliaj!\ sii; najbardziej do prawdy, zu.ui

duj swe potwiordzeni<! w muY.yw ntn4' i i staj si nieza<'hwianenii U"ry<itni nauko^^.*

mi. I to wiadf-zy o ud/iMb» f/ynnik i rai-yonahieiro w naturze r/eezy. I>" togo wn)>

«iku doprowadza rozldór nuhunku prawdopodoldeiistwa, dalej rozb«'.r praw ruwuowa-^.

komi>inaoyi i wspódziaania czynników mechanicznych zarówno z© stanowiaka czy-
;

nauki o ruchu, t. j. cynnthiyki (od itóyjatc = raci), jak i ze stanowiska fkktymyr:

danych odnonie do ustroju wiata, badanych przez medumik fizyczn i zalene od ni'

.

nauki empirycstne, jak fizyk, chemi, kosmologi i t. p. Wszdzie natrafiamy oatatec

nie na pewne zasady rozwmwe^ stanowice niotylko truc umysu ludzkiego, w datli^

aprioryzmu Kakta, lecz wiadrzi^cr^ wprost o racyonanej istocie samej natury r?* 1

i praw w niej panujt yrh. Naturalnie, e ten ez>Tinik racyonalny w konibnacyi i wsj^ I

dziaaniu ruchów wy.st<.'puje najoizywi.Mcj na jaw w ol)jawach ycia organi-^rf^

i spoe«"zn«'j:ro. 'l'u ju nie choilzi. jak np. w procesach krystalizacyi. o prosty rc-jt.:'.

tryczny ukad (•/;!>^tck. !••< z o wzajemna uzupenienie si szczeirólowych rucb«.»w i luj ii

< yj cciowycli w haruiuuijiiym ustroju caoci. Tu ju widocznym je:»t i cei w kinu

pozyryi i wspódziaaniu si i ruchów.

Ze wsz3'$tkie^H), co si powiedziao, wynika, wedug Coninota, ie wsielki rai

stay, prawidowy, dajy si sprowadzi do pewnych pmw mecbanicznych; a tembanfa*

wszelka kombinacja ruchów w pewnym staym kierunku, wykazuje beq»erednM dw
nie czynnnika A/c/ojcMJc^rT/o, wywcrajcr-tro wpyw na skadowe czynniki kombiaacyittwlJ*

nicznej. Takim atoli czynnikiem moe liy( ryiko myl. idea (influenco diroctricp. rause-uor:!

natrice et directricc. action diriireante, maitres^^c i b-c). I'onicwa jednak r^yimik t^-n

ra swój wpyw jedyni^" ^r/y pomn. y -i i rucli<>\\ iiwf banicznycli. pr/.>.'to >aiii [»i'/f*z m

wchod/i w raciub przy iua(eiii-f \ > /n- in okreleniu d/i;il mia d})To»(?«t ukadu, lecz uwyiisl

nia swj udzi; w t4'm dziaaniu {ylku j»rzcz ustoMiukovuiiiit' si i ruchów i urzecyywisn:!"!

nie iM/A pomocy idei ailu, porzdku, w ogóle celu. Ma tu miejsce zupenie toi

mo, co na polu ludzkiej twórczoci w zakre»io raoctianikL Myl pisewodnia, cel in^
i

niera nie stanowi szczegóowego czynnika w ruchu stworzonego przez niego mediaiu£

wic te matematycznie czynnik ten okrelonym t>y nie moe. Ale pomimo to, m

wanie czynnik, kombinHjc siy i ruchy, nadje im pewiim kiemnek i oki«ala ^
przoTiieg i zakres ici dziaania. (Zol), szczególniej T. I, ks. 1, rozdz. 5^ 6 i 7, k» >

nKsdz. 2, n i 12, ks. IIJ, rozdz. 4 i 10).
'

l'owysze w^^wody maj wielk doniosoi- dl:i mcrodologii nauk przyrodai-i' i

Wyicnzuj one. e mechaniczne wyjanienie ol»jawów przyrody opiom sj.^ \nr na ^^>'

'

racyonanej konibinaryi jej si i ruchów, na ich w-^pldzaaniii wedug pe\vii\ rh pT?- '
!

dnii-li idej ; a wic w niczem a niczcm sprzc iwi.n >i nic moe uznaniu «>iuii<

czynnika w .wiecie; przc< iwnie, krytyczny w tym wzj^dzie pogld doprowadza du ir
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konania, e mecfaftnime ohj£kaionie zjawisk uzupchtinnem Ityr musi pi-zcz poijld na
pnvczjrii.y koiubiii<i« yi i /jodniMrzenia si i ruchów pr/ynuly w pewnych praewodDich

kierankacfa.

W zwidcu z kwoKty o racyonalnjm czynnika pnsyrody pozostaje kwestya wtU-

ntj lo^U •'zoweka. Wodui: dogmatu detemiinistóvr wolna wola spizeciwia si zasadom
»<M:haniki. a zatem i mecbanicznejo pr/.yrodozaawstwa. Ztd pochodzi bezwzgldno za-

t isowanio idei kotiiecznmci do przclticg^u oltjawuw przyrody, oraz zaprzoczonio wszelkiej

ra ,yonalnej samodzielnoci niot^lko w rozwoju przyrody w ogóio, alo i w dziaaniu
•tlowieka.

Hozbiureiii krytycznym tpj kwp^tyi wohirj ssoli ze stanowiska mat^'ni:i( \ rzii< i:o

tiji^ si J. JBoL*ssi.\FSQ w rozprawie: Sur la comWmtion tk In iberte morah av<c //

ifltrminmie acienifque, w dmpeti rendut dr* sóunce* de lAcadónie des siieurof,

T 91, 1877, str. 362 i nast., oraz w dziele: C(m8UiaH(yn du v^riixMc d&ermmitmtt m6-
dimat avee Vexmenee de Ut vie et de la liberUf morale 1878.

Poniewa nie jest ta naszem zadaniem rozwiza kwestyi wolnj woli in merito,

pizeto zdajc spraw z tych poszuldwa znanego na ])olij morlianiki hada(;za, jak i jego
ni-t»'piViw, zatrzjiiujcmy sio jedynie na wynika<*h, posiadajcydi donioso mot^dolo-

Li zn. Oró Hr»n>«inr'^q wykazuje. /.<• w zakrcsio mntomatyki, stosowanej do mechani-

ki {irze]>'ii- Ol! jtMln("_'o systomatu integraów dfi <l!iiL'ii-j<' n^^kutecznia f;ikty<-7nir,

I ^ jot uioliueni j'Hlynie przy udziale p< wnuj kiti\»u uiozoj zasady (priucipe di-

rettt-uri, jaku i^"^^ P^lu iiaszai wiadoma sioliie i samodzielnie czj-nna ja ()e

mu Gdybymy zatem i wyobraali sobie pewne nawet usamowolnienio pr(»ces<:»\v ro-

tomoirania matematyczny i widzieli w nich procesy przedmiotowe, d(^ODywujii'-e A>i

^iDc przez si, to i wtedy procesy te nie przedstawiayby samoistnej wewntrznej ci-

J^i lecz domagayby si nznania czynnika dodatkowego, zdolnego wyjani owe przej-

«ia. To samo wystpuje i na polu ^'awlsk fizycznych. I tu dziaanie praw przyrody
Ul' przedstawia tej wcwn^-trznej ciugoci, jak przypuszcza 1k!zwzgldny determinizm.

1 I I ikazajo "^i.; c'zt;sto. e przy.szlof'. /'• nowe formy w ustosunkowaniu zjawisk, nowa
tiliinm Vii w iikn.lzi'^ pnnkt/»w niateryalnyeh, nowe objawy yi ii, niy.li i t. p. nie

>i; itezpo.siedniii iDecbanieznio wyprowadzi^'- y. pr/^«"'^?.oHci i tora/niejszori. A w ta-

Ul) wjrpa<lkarl), kturvm aden suniii nur }>r/yn. ihiik za])r/ei'zyi- ni(* moe, okuzuj- -i -

bdczoio dziaanie samoistnego ezyimika. uiu za b-neo-o od praw przyrody, lecz posikuji^ c^o
ki oienii dla swoich ccdów. Detemiinizm mechaniczny ma tody zupen racy l>ytu przy

*?ja^enm zjawisk przyrody, ale uzup^ionym by musi samodziehiym czynnikiem

^obodnie dziaajcym we wszystkich tych wypadkach, w kt<'irych nam si narzucaj
Ikktycsoie. jako wynik doswiadfS^a, pewne przerwy w wewntrznej cigoci 1 wzajem-
^'t; zAlcnosci objawów przjrody. „La libertó, mówi Btuissinesfi. ne limite pas ledeter-
n;inbruo: elle ne fait <|ue le complt-ter dans des cas ou \es lois phYsi«iucs tout en s'ob-

-'nant pleincment, sont impiiissantes k deduire l'avenir du prsent, k tracer aax phóna*

i'owy-ze po«rh^dy uzupenia matematyk Sain i-\ knant w pracy: .b drs /oj.s

^ h no'ciutifjitc (wec la libcrfc «le I Jtontmr datts so)i artirm aitr la malina, we
^

i
>n]nianych powyej Cmnptes rendm Akademii paryskiej, str. 419 i ua<;t. Wykazuje
e robota mechaniczna, powodujca przejcie energii ze stanu potencyalncgo (si na^

Pk^jch) do stanu czynnego, czyli cynctycznego przyblia si do zera. Dana enei^ia nie

2 tl
i lenia swej iloci wskutek przejcia z jednego stanu w drogi. A zatem, wnosi Saint<-

^
' tisat. przy bezporedniej cznoci podmiotu ze swym orjraiien). w o«jóle duszy z ciaem,

''"'ha z niatery. przypuci naley, e owe pr/.cjcia enerjrii potencyalnej w stan czyn-

i« nif wymacaj /ndncj pracy mechanicznfj. a przynajmniH adnej prai y, dajcej si

Umili mechanie^ic. Trayczyna takich pr/ej.s iiioo by tody swo)odn, raoo istnie
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874 § lljU. MRTAMECHANIKA.

niesalMoie od (synnikAw mechanicznyciif a wic imtwa mecbaniki same pnos i w
8pneciwi| si wolnoci woli.

Z innego punktu widzenia itoztrzsa t kwesty .1. Delboeuf w .szert-.u rozpraw

p. t. La Uherie (lónonstree par la ntiratiuptr. w Reme philmophigue 1882, T. Xiii. 454

i na.st. 008 i !ia>t. T. XIV. ir>fl i nast. Wydiodzi on z prawa zachowania energii

Zaznacza ono wi)ni\vilzi<'. 7.0 <^nmn onorcii nic moe byt"; ani pnwiczona. ani z\\\mc]>zo-

ale prawo to nic okrela oLriilnfL'"' rhanktcni i kiprunkn t';ikr_\(7.ny'-h |irz>'k-ti4if';i

energii. lY/yczyna tych przek>ztah e jc^t t zyunikieu nie ohjctyiu wc^le pr/cz to pniw"

n jr-ilii ik zrouiiZGni jestemy wyzna, c <l/.ial;ilno wszechwiatowa ma konit*cznie za zas-

il pewn tendoncy (a n^cesMireinent poui prineipo une tendance). T tendency jt^^

dno do lównowagi, która jest stanom, wjlczjym mono dalszycli pneksstatciai.

A wic sUa, dzialjca w wiecie^ pizecbodu dgle ze stann miennego, prsEekataloidflo-

ci w stan niezmiamy, ntepneksztacalnoci. «La forcc, mówi Delboenf, pa^sse sans (t^

so de ] etat tiBnsfonnable k T^tat iatrasfonnahlc. Le jen de la machin anirmelle li**

vient ainsi de jour en jour moins riolont, nioins inipetuenx, les chocs mnin^ ilnrs.

acfion* plii^ lentem i<t plus doTice^." Otó w tej op-lnej tendency, i-^toty wolne po-u-

daj. winlhig )ell»oeufa, zdolno zwitlni'' lul) przyspieszy przeksztalci-nie >i napi».ty -li

którym su za podstaw, a zatem swej energii puteiieyulnej w i>i yw. t. j. w ^tia

czynny. »Los etre?* libres anraient la faculte de retarder ou d avanccr la traafformatw

en fon» Tiro des (orcm do teasion dont sont le support.**

W ostatniej wród zaznaczonych rozpriiw Delboenf wyjania szczo^lown titi

8WcVj pogld zo stanowiska zasad mocrlianiki. Wyobraa sobie tedy prcik prosty AB.

poruszajcy si jodnostajnio w kierunku swoj dugoci. W jego blizkoci pr/ypn-;^^

jraorzkr T poruszajc si W kiorunku poprzecznym. Uderza ona^ stosownie do chwiii

w której nich .swój dokonywa, o róne punkta poniszaj< eg"o sio prcika .17? i zini(Miii

ki^Timek jepo ruchu, przyczeni naturalnie i .sania. wskut<»k oporu pn.'cika, \ilei:.i auw. '

swe},'o |>ooenia. Wszystko w tym ukadzie dokonywa si jak najcilej wedlii^ pr.*^'-

nieehaniki. .leeli obecnie ju/ypii^i iniy. e craeczka L jest istot woln i e w(»li!"

jej polega na wyborze (huili, w której o prcik AB uderza, natencrzas iiklad w uitKu

nie zmienia hwego charakteru mechanicznego, wszystko dokonywa si jak poizedoio

Alng praw mecbaniki, mona nawet i dalej mie wtpliwo co do wolnoci dziaania L
gdy i to dziaanie wy$itpiue na jaw w formie mechanicznej. A jednak ckwUa^ w ktr

rej L korzysta ze swj zdolnoci mechanicznej i o prcik AB uderza, decydije o k)<^

runku dalszego mchu AB i o stosunku L do niogfo. Inne .skutki mechaniczne na>fr'^

^y L, i)(»dczas ruchu prc ika AI>. mb rzy o punkt .1 lub jemu blizki; inne. - iy mi^-r?;

o punkt /?. lub jakikniwink inny. i'r/.vicni jednak z liruL^iej strony >wnlio(i;i Iziikanij /

w fyrn nkladzic je^^t pod wieloma wzgldiimi oirraniczoii;i. i'unkta pr- - ika AH. kt^-r

si jirzi -uuly kulo /., podczas jerro bezczynno*'* i. ju mu -i poil j''"j<' dziaanie drugi ri

nie podsun, a wic to nic urzeczywistni si ju niirdy koini>iim(>e nitu i(tiii«-zne, kt'

byy moliwo podrsas dziaania L na jeden z ow\ cli punktów. Dokonany za ruch

wouje zmiany mechaniczne, których L ju nigdy odrobif' nie moe. L, jako rzyim&

mechaniczny, ma zawrsze do czynienia z danym ukadem i z niczmiennemi prawami n
cbu. iSamodzielno jego polega Jedynie na wyborze chwili w zetkniciu wasnego r h

chu, ntechanicznie ci|«< okrelonego, z rucieu) zewntrz nieffo istniejcym* Ztfltol^*:

boeut do< liodzi do zdania, o wola, w o«,M)le samodzielny cz\TWiik racyonalny w nio b

iii« ziiyin «ik adzie wiata, ma w swym rozporzdzeniu wycznie tylko (zas. %uyfkr.\< 1

nie czasu. skorzv-t.'nic z waciwej chwili dziaania wró< dane^ni nkatlu ni^ h.inici:;-

i:n.— oto samo<izieln'>« i wolno woli. W t» n -po-n|> r/.\nnik ro/nnni i -wohoiiy ('r?'.-

muje udzia w mudianiczu; ni ustroju wiata, wywiera wpiA w na uks-ztakowanie i ki-

ranek jego mchn. nienani^zajc w niczem ani danych zai$obuw jego energii, ani
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§ HETAHBCHANIKA. 375

pnw nuamieDnjrcb. WisiachwiAt pod wigidem mechanicoiTin wykasuje raeb w kie-

runku roswoja postpowego, pomewai 6w CKjrnnik Z, jako rosmu wszechwiatowy, na*

Jea%c do tego ustroju i daaijG take tylko mechanicznie, dobiera zawsze najodpowied-

Di^^j^Twh . iiwil dla swego, danym systemateni objtego dziaania i praes to kieraje ru-

oheni \v»zf fi wiatow>-ni. na W7.i'r stemiitn. kierujcego naw, w bieg wprawira, liez

niHmiej>ze^'o naruszenia praw mcrbaniki.

Zdajc sprawii z powyszy l ii pogldów matematyków. P. Ja net nazwa je mt cha-

nianym mdeenninizmem w Comptes trndua de l Amdemir dra Mcimccs nior(dc.s et poli-

tigiMS T. IX, 1878, str. 696 i naat, oraz we wspomnianem wyej (str. 228) dzieo. Les

osMior finaUK ks. I, TOlds. 6; Met^nitm i cdowoic. Alf. Foui^b za poddaje te po-

giij wszedutronnemu nttbiorowi w oAobnem dzieo: Im libert/ et k Merminisme^

wjd, 1881 Zob. azes6g<ólBiej Os. U, ka. 1, rozdz. 5; Indttenninizm mechawcztty

Od sam opiera wolnor woli na fakcie pewnej niezawisoci naszej jani od rzeczy ze-

^fntrznych i okrela j jako zdolno< utrzymania równowagi pomi«;dzy motywami, po*

cbodicemi od wiata zewn«itn!neo^o. a njotywem. niajc3-in swe ródo w nas -^anty.h.

Dodajmy tu, e /nany mat-iuatyk Pawkl I)u-Hors-f?fn-^ioN-n (hr^t I!inil;i' w \>v.\-

cy: Ueber die Gnwdhigni der Ei krunfnifts in den t.v*rfr„ Wtsmusi hafUn (wyd. po-

>jiiiertne 1890, str. Iti i nast.), rozrónia trzy wydatne kierunki w l»adania<-i przyrodni-

caych: enijuryczny, mechanicznij^ i meamechanuzny. Ten ostatni ma za przedmiot roz-

NAr ostatecznych zasad przyrodoznawstwa i doprowadza do fihzofii przyrody. W dal-

ssjm za pnebiegn swych poszukiwa, wykazuje, e przyrodnik zmuszony jest pnyznau

istnienie nadfenommaln^ diiedsiny (eztraphftnomenales Gebiet), obejmujcej w sobie

pmwdawe pr^rczyny objaww mechanicznych zmysowej przyrody.

Bez wzgldu na szczegóowe uzasadnienie zaznaczonych teoryj mechanit.znyi b,

wynika z nich w kadym razie w sposób oczywisty, e prawa mechaniki -anir- pi-zez aiti

nios wjsarf/aj^^* do wyjanienia dwóoh lakty znie danych momentiw prz\rudy:

l i jej ustroju, porzdku, adu, a wijc i harmonijnego wspódziaania jej sil w ii«tru-

ju ^zczególowyl b jestestw:

2) ogólnego kierunku jej ruchu, jako caoci, a wic i jej postpowego rozwoju

przy wytwarzaniu naprzód cia niebieskich, a nastpnie ycia w najrozmaitszych, stopnio-

wo pot<,*gujcych si ojjawach.

S to dane, które bezporednio dowodz, e mechanizm przjTody i jego prawa za-

let ostatecznie od wyszyeli racyonalnych czynników. Czynniki to uwydatniaj swoj
odrbn tre przy pomocy mechanizmu przyrody, a wi(;c posikuj si nim, jako rod-

Itiem, do urzeczywistoienia swoich celów. Jasn tedy jest rzecz, e metoda mecliani' z-

r"<r(» wyjanienia objawów przyrody m\\s\ by koniecznie uzupenion przez pojrld ua

mrTon&lne i celowe czynniki ws/e. Iis\riata. Wszelkie za lekrcwaonie tego uzupeni'

•

nia doprowadzi musi do skrzywionych i jednostronnych, a wir bt^Hlny< h poj n i>ioi ic

przyrody i jej prawach. W ten sposób potwierdza sic tu ze stanowiska mcciianiki tu

Wszystko, ooniy powiedzieli wyej na podstawie rozbioru celowoci w przyrodzie (zob.

fttr. 212 i nast, oraz § 8;3,«).

2. Przyczynowo i mechanteni.

Wszelka nauka dy do wylirycia przi/czt/n badanego szeregu

objawów, zjawisk. W zakresie nank przyrodniczych, mechaniczne wy-
a.nienie zjawisk, o którcm mówihmy powyej (§ ll.i

,
przyblia si

.vprawdzie do tego celu, ale u^tatecznie okazao siq nic wystarczajt^-
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876 § 11,^ PBZTCZTNOWO.

cem. Przekonalimy si bowiem (str. 369 i nast), e pomiszanie me.

(haniima z przyczynowoci jest bdem metodologicznym, wynikaj-

vvm 7. braku cisoci w pojt iu samego mechanizmu. Nadto rozbiór

usUtetziiyoh podstaw incchaniki stwierdzi w sposi)!) naoczny zasadni-

cz róniet* tych dwóch [)ojt^ i ich zastosowania nietodologiczii' go

(§ 11,1.2 > Obecnie przekonamy si, e do tego samego w^Tiiku do-

prowadza bardziej szczegóowy pogl%d na istot przyczynowoci.

O zasadniczom znaczeniu prawa przyczyny, podmiotowem i przed-

miotowemu mówilimy ju przy rozbiorze czymiik<>w, wchodzcjcli

w skad ogólnego na wiat pogldu (zob. str. 102 i nast.). Poczynio-

ne w tym wzgldzie uwagi domagaj si uzupelniema, w dalszym

przebiegu naszych roztrzsa, specyalnie ze stanowiska nauk przyrod-

niczych. W tym atoli celu zastanawiamy si przedewszystkiem nad

treci t»'go ]iodstawowego dla wszelkiej wiedzy naukowej ])ojcia.

W historyi filozoiii wytworzyy si róne pogldy na istot przy-

czyjiowoci. .lako najwaniejsze zaznaczamy- tu trzy nastepiijar*-:

1) Pogld naturalnep;o realizmu, sfoniiiiowany met<t/i:j/r:nie prze?

Leibnitza, wedug którego przyczyna wytwarza skutek. Ten ostatni

nie nastpuje tylko w czasie po przyczynie, lecz bez niej wcaiehy ni*

istnia, bo jemu jedynie swe istnienie zawdzicza. Pogld ten pole^

tedy na uznaniu wewntrzMffO zwitiiku midzy przyczyn i skutkiem.

2) Pogld HuME^, oraz jednostronnego empir^mu i induktywit-

mu a do Comte'a i Mill'a. Wedug tego pogldu pojcie przyczy-

nowoci wynika z obserwacyi jednostajnego nastpstwa zjawisk po 80-

bin w ( zasie i nic nie orzeka o wewntrznym zwizku pomidzy nie-

mi. Zjawisko poprzedzajce nazywa si przyczyn, a zjawisko stale

po uiem nastpujce skutkiem. Post lioc. ergo propter hoc.

3'' Pomiar! aprioryczny Kanta, uznajcy przyczynowo za kat*?-

gory przyrodzon naszego umysu. Stosujemy t kategr.iy do da-

nych dowiadczenia i porzdkujemy wedug niej materya empiryczny,

chocia „rzecz sama w sobie** nie jest zalen od adnej przyczyno-

woci i nie zawiera w sobie nic takiego, coby nas uprawniao do pod-

cignicia jej pod t katcgory naszego umysu.

Pogldy Hume'a i Kanta maj charakter podmiotowy, czysto

logiczny, s wynikiem suhjekywUmu tych mylicieli. Bónica pomi^

dzy niemi polega tylko na tern, e Hume ma na oku dziaanie zmy-

sów, narzucajcych nam pewne stae nastpstwo w przebiegu zjawisk:

Kant za uznaje sam organizacy umysu za ródo naszego przycz}

nowego roztrzsania rzeczy. Pogld natomiast Leibnitza nie ogranit^i

si [lodmiotoweni dancnii przyczyno\vos( i, lecz dowodzi zarazem y,

znaczenia przedmiotoweyo i dla tego przy jej wyjasmeuiu przechcKizi

z pola logiki na pole meUtjizyki,
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Nie wdajc si szczegóowo w krytyczny rozbiór tych rónych
.

pogl%dów» powiemy tylko, e wspóczesne naukowe pojcie przyczyno-

woflci, a wi^ i jej pojcie, iiznane po wi^szej czyci take w zakre-

sie nauk przyrodnicasych, jednoczy w sobie organicznie powysze czyn^

niki swego historycznego lozwoju.

I tak ze stanowiska empirycznego, przyc/ynowo w samej rzeczy

nie przedstawia nam nic innego, prócz staego nast{>stwa, czyli kolej-

noci w przebierali zjawisk; ale empiryczne nastpstwo jest dla bada-

cza wraeni wewntrznej zalenoci (l\v<'u h po sobie nastpujcych zja-

wisk, t^ik dalece, e grlzie nie mona wykaza tej zalenoci, tum
proste nast[)stwo nie wiadczy joszr-ze o zwizku |)izyczynowym.
Na<t|)-two iip. rhiia i nocy, pór roku, lub pocigów drogi elaznej,

przr. hodzt-ych przez stacy w oznaczonych, clioby najkrótiszych

|)rzerwach czasu, nie wyraa bynajmniej zwizku przyczynowego po-

midzy swemi skadowemi czynnikami. Dzie nie jest skutkiem nocy,

ani zima przyczyn wiosny; podobnie pocig A nie jest przyczyn
pocigu i t d.

Istota wwnirzMf zalenoci jednych zjawisk od drogich przed-

stawia si nam jako iakt w naszem yciu umyslowem, a mianowicie

w zalenoci ruchów ciaa, czynu, od powzitych przez nas zamiarów,

celów, wykonywanych przy pomocy owych ruchów izob. wyej str.

B5 i nast., 102 i 178\ Ton typ zwizku przyczynowe^;!), oparty uji

wewntrznej zalenoci skutku od przyczyny, usiujo kady badacz

Ofinale i w zjawiskach zcwntHrznwh, a nie uwaa swego badania

za uko< zonc, póki nie ztlola wykaza, e w badanym zwizku ist-

nieje nietylko proste nastpstwo zjawisk, lecz i wzajemna ich pomi-
dzy sob zaleno.

Nakoniec oczywist jest rzecz, e przyczynowo zawiera w so-

bie i pewien czynnik raei^imalnif; chodzi tylko o cise okrelenie tre-

ci i znaczenia tego czynnika. A pod tym wzgldem istniej jeszcze

spory pomidzy mylicielami. Pomimo to nie trudno wykaza, e ten

czynnik racyonalny nie polega bynajmniej na tern, jak sdz kanty-

sci, aby wszdzie i zawsze, cigle na nowo stosowa bez koca katego-

ry przyczynowoci. lecz na tom, aby wykry prz\( zyn wi/starczaj-

c prinoipiuni i-ationi.s sufficientis
i,
zadawahijc wymagania naszego

Minyshi. nic szukajc ju dalszych zbytecznych przyczyn dla tego

tylko, aby zadosy uczyni jakiemu |ir/yrodzonemu toriualizmowi.

Wedug kantystów, niechccych przej z zakresu myli, logiki na po-

le bytu, metafizyki, kwestya przyczynowoci jest naturalnie kwesty
nieskoi&czon. Myl, nie przechorlzca na grunt realny, metafizyczny,

z koniecznoci obraca si w bdnem kole. Gdy na pytanie: co jest

przyczyn wiata? otrzymaj odpowied: Bóg, tedy dalej pytaj: a co
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Jest przyczyn Boga? i tak bi z koca. I w samej rzer*zy, gflyby ro-

znm nasz nic doehodziJ Ho przyczyny ti}y8tarczaj4!ej , natenczas Bóg

mnsiaiby mie tak samo przyczyn nwego bytu, jak i wiat. Ale na

tom wanie polega racyonalno prawa przyczyny, c (lojnowaHza

nas ostatecznie do przyczyny wystarczajcej, zadawalajcej, przerywa*

' j%cej zatem nieskoczone ])ytania o dalsz przyczyn.

Przyczyn zadawalajc rozum, bo ostateczn dla kadego zja-

wiska, s zawsze pewne okrelone wasnoci jego uMy* Jeeli dane

zjawisko moemy sprowadzi do natury wystpujcej na jaw istot-;

jeeli moemy wykaza, e ono czy si bezporednio z pewnemi

wasnociami odpowiedniego, staego i niezmiennego w sobie bytu, na-

tenczas nie mamy jii aiinego powodu dopytywa si o jego dalsz

jazyczyn.

Byt i wykazane w sposób oczywisty wasnoci jee^o stanowi lila

naszego umysu wystarczajc przyczyn zjawi^ska, toiaai zt a zupenie

zadawalajco jego tre, jako skutek. Byt jest w ogóle najwysz,

ostateczn przyczyn wszelkich swoich objawów. Przyczyny dalszej

juz nie ma i by nie moe; on jest, bo jest, staym, niezmiennym:

jakim jest dzi, takim by od wieków i pozostanie na wickL Widzie*

limy ju, mówic o twórczoci (str, 188 i nast.)* e zarówno wedug

prawa logicznego todtatnoddy jak i wedug prawa fizycznego ga^nwa-

nia tffMfytl, do bytu nic doda, ani uj nie mojhia; wszystko, co

jest i by moe, jest jedvniie wynikiem nowych kombinacyj staych

i niezmiennych w sobie, odwiecznie danych (Czynników bytu. O przit-

czyn h/tu pyta weale nie ni()na, 1)0 on jest sam przyczyn wszyst-

kiego, o co tylko pyta moemy. Ztajl nic ma i by nie moe dal-

szych kwestyj poza sprowadzenie zjawisk do pewnych staych i nie-

zmiennych wasnoci lub dziaa bytu. Jeeli nanka dy ostatecznie

do odkrycia praw^ jestto wanie dno do poznania niezmiennych

czynników bytu i jego staego sposobu dziaania, bdcego wanie

prawem dla jego objawów (zob. str. 122 i nast.\ Prawo przyczyny,

jako czynnik logiczny umysu, ma -na celu wykrycie pieruftsef zasady

badanego szeregu objawów. Gdy docieramy do tej pierwszej zasady,

jak jest l\yt ze swemi faktycznie danemi wasnociami, nie ma ad-

nej racyi pyta o dalsz pierwsz zasad. Wszelkie tego rodzaju

pytania wpiowadzaj myl w bdne koo, z którego wyjcia bv

nie moe.
Powyszy pogld na byt, jako na pierwsz i ostateczn, w o^:*-*-

le wystar( zaji i»rzyczyn wszelkich szczci;<d<>wych objawów, znajiln-

je swe potwierdzenie i zc stanowiska rozbioru zjawisku.

Wszelkie zjawisko, z natury swojej, jest wy nikiem mchu lub dzia-

ania odpowiedniej niezmiennej w sobie istoty. Istota zawiera w 90-
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bie prinripium essendi zjawiska. Ztd to zasarl^ poziuinia zjawi-

ska, jego prinfipium cognoscendi odnajdujemy w rozbiorze je^?o istoty

i w wykazaniu jej wasnoci realnych, bytowych, ktuiym zjawisko

swe istnienie zawtbi^cza (zob. wyej sfr. 81) i. Ostateczna tedy, wy-

starczajca i zadawalaj^a przyczyna zjawiska, jego uUima ratio tkwi

zawsze w ruchu lub dziaaniu odpowiedniego bytu, uznanego za stay,

niezmienny w sobie, a zatem za utot (zob. § 5,3.). Zjawisko nie jest

waciwie niczem innem, jeno siam istot^ zwrócon ku nam jedn swo-*

j stron, na nas w rónorodny sposób dziaajc, a wi^ zewn^tr^n
i na pozór zmienn. Istota za jest tern samem tfawUkiem, rozwaa-
nem jed^^e ze wzgldu na sw stron wewntrzn, utajon, nie-

zmienn, o której istnieniu i wasnociach wyprowadzamy wnioski

przy pomocy jego strony zewntrznej, na nas dziaajcc\j. l>ia tego

to wanie proces poznania zjawi.ska dobiega do swego kresu, urze-

czywistnia swoj ( eK f^dy odsaniamy wasnoci hib dziaanie istoty,

wtu. jako stron wewntrzn badanego zjawiska, t. j. jako jego przy-

< zyn. Wtedy dochodzimy do pogldu na caiod danego zjawiska, na

jego stron zewntrzn i wewntrzn, zmic^nn i sta, i ju adnej
dalszej kwestyi co do tuego mie ni(^ moemy. Z tego stanowiska

rozwizuje si te jasno kwestya staej obecnoci przyczyny w swym
skutku, w ogóle nierozerwalnoci tych dwóch czynników. Skoro bo-

wiem skutek jest objawem ])i zyczyny, jako istoty, to rzecz naturalna,

e Btota musi by stale czynn w swym objawie, który o tyle tylko

istnieje, o ile istnieje i dziaa byt. objawiajcy si, istota, przeehodz-
ca wród danyeh warunków ze stanu potrncyalnego w stan (zynuy.

U rozerwaniu tvch czvTinik<">w mowy bv ni(* moo.
Ze |>rawo ]n'zyczynow«>( i poh^ga w samej rzeczy na i)i'/rl.sta-

Ainiiyeh powyej 'lanych, o tern wiaHezy w sp«>.s('>l) (k zywisty eay
isizwój wiedzy ludzkiej, wic i kadej z Obobiia nauki. Wykaemy to

w kilku uwagach na naukach przyrodniczych.

Pomimo fenonienalizmu nauk przyrodniczych, cile poczonego
z i< h przedmiotem badania, przekonywamy si, e teorye, nie docie-

rajce do pewnych zasadniczych wasnoci staego w sobie In^u, jako

przyczyny danego szeregu zjawisk* nie zadawalaj umysu badawczego,
lecz wywouj coraz dalsze i gbsze zagadnienia. Od przyczyn bU-
s^eh, pochodnych, od rónych mniej -lub wic(J przypadkowych lub

okoliczno8<*iowych powodów^ wywoujcycli dane zjawisko (np. eksplo-

zya prochu wskutek wrzucuncj tlu niego iskry). ]rzyro(luik zmuszo-
iiMii zoHtaje prdzej czy póniej ]>rzej do przyczyn pierwotnych,

<>i>latctznych {zoh. str. 1<»8', wykazujcych pewne wusin sci, ruch lub

dziaanie bytu, jako czynnika wyjaniajcego naleycie dany materya
empiryczny. A chocia nauki przyrodniczo, jak zobaczymy póniej
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f§ 11.3\ oddalaj od sit^bipi jak nioi^a najdalej kwesty .substancyi

przyrody i prajS^n pozosta w zakri sic badanych zjawisk i i^h ruchn.

to jednak nio mog wyjani it li przyczynowo, nie docierajiic o>iatec2-

nie do samego bytu, jako staego podkadu zjawisk.

I tak iip. Newton w swej teoryi cienia powszechnego sprowa-

dzi faktyczne dane mechaniki niebieskiej do pewnego prawa zob.

str. 358). Pomimo to, w celn wyjaniema tego prawa dowodzi. (

cii^nie powszechne jest przyciganiem, czynnem pomidzy kademi

dwiema czstkami mcUeryi, wedug owego prawa. UsUowa tedy spro-

wadzi ostatecznie cienie do pewnych si materyi, jako istoty, sub-

Stancy 1 przyrody. Inni badacze* i)Oj)rostii uznawali cienie za „wro-

dzon wasno materyi" i wskutek tego dalej si^ ju nad jego przy-

czyn nie zastanawiali.

Fizyk liK-8AOK*t 1803 dla wyjanienia istoty cienia przypusz-

cza istnienie pewnego rodzaju pynu grawitacyjnego ifinidr L;iavifi-

que). zooncfTo z ni« />uiif rnio drobnych czstek nadzieniskit.h < o! ])iis-

cules ultramondains\ niiiifjszych nicskoczcni(^ od rzastf^k mateiyi

Te czstki grawita( yjue, biegnc z nadzwyczajn szybkoci wc

wszystkich kierunkach [)rzestrzeni, uderzaj ze wszystkich stron

o czstki materyi. Ciao A, pomylane w oderwaniu od wszelliiego

stosunku do iimych cia, nie podlega z tego punktu widzenia adne-

mu okrelonemu ruchowi, poniewa wystawione jest jednakowo ze

wszystkich stron na dziaanie czstek grawitacyjnych, których uderze-

nia równowa si wzajemnie. Skoro jednak ciao A znajduje si

w pobliu ciaa B, natenczas to ostatnie powstrzymuje i)ewn liczb

czstek ^lawitacN jnych, które dziaayby na A. Podobnie i to dao

A osania ciao B od dziaania innych czstek grawitacyjus < li. AV mi

sposub na sn-ony wcwnctrzne, do siebie /nrr'»coiic cia A i B dziaa

mniej czstek grawitacyjnych, ni na zowin t i zuc,— a to ma za skutek,

ze ciaa te s popychano ku sobie, co przyjmuje ]ozór, jakoby ei}-

y ku sobie, lub sui wzajemnie ])rzycigay (zob. W. Stoss, Le-Sagf

aU yarkdmpfer der Aomistik 1884, oraz wspomniany ju, str. 336

W^fp do fizyki W. Natansona, str. 102 i nast.).

W ostatnich czasach wznowiono hipotez Le-Sage'a, lub to sta-

rano si zast])i j innemi. A chocia dotd adna nie cieszy

uznaniem powszcclmem, to jednak wszystkie wiadcz o tem, e przy-

rodnicy nie zadawalaj si^ samem zjawiskiem powszechnego cienia,

lecz usiuj sjirowarlzi to zjawisko do pewnego ukadu i ruchu, w ocj"-

le do pewnych whi^noci sanie
j
substaticyi przyrody, t j. materyi.T sam dnus mogliiysmy bez truilnosri wykaza i w in-

nych dziedzinach przyrodoznawstwa. Chemia zl)lia si coraz bardziej

do pojcia jednoci materyi i z jej wasno.ci i ruchu u;siuje wyjani
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przyczynowo zarówno przemian cia, jak i nawet powstanie cial pros-

tycii. ( yli tak zwanych pierwiastków, których licz obecnie do 70, wraz

z no\voo<ikrvt yiii ar</onem. l'o(lobie i tizyolog, nie mogc ck-meutar-

nv. li ul>ja\vuw ycia, a w szczególnoci wraliwoci i czucia, wy[)ro-

waclzi przyt zyiiowo z dzifilania martwej materyi. zmuszony jest przy|3i-

sac raateryi. jako uzuancinu przez sichi«' zasuflniczemu czynnikowi przy-

rody, nowe wasnoci, zdolne suy za przyczynow ])odstaw(» do wy-

janienia owych objawów ycia. Wsj)omnielimy o tern pobienie, mó-

wic n ( elowoaoi w przyrodzie (str. 224).

Wyoony pogld na iatot^ przyczynowci przedstawia nam
w nowem, janiejszem wietle kwesty ditermmizmu fMehanieznffOj ja-

ko podstawy naukowego przyrodoznawstwa. Przedewszystkiem bo-

wiem okazuje si, e mechanizmu przy rody nie podobna uznaó za

ostateczn motodol'»i;i< zna zasady dla istotnego poznania jej zjawisk,

poniewa sam jest zjawiskiem, a zatem nie zawin w sobie wr/star-

c:<(i(ice) przyczyny swego istnienia, let^z sprowadzonym by musi do

[Rwiiycli wasnoci i do dziaania fnlpowiedniej istoty, b^tn, ])rzeja-

wia jui . go swoj tre zasadnit Zii w objawach i ])rawach mechanizmu

przyrody. Póki nie docieramy do tego bytti, wyjaniajcego przyczy-

nowo ustrój wszechwiata, a wi^c i jego mechanizm, dopóty uzna nie

moemy jego zjawiskowoci za wytlóma(;zon.

Nastpnie zauway naley, e pojcia determinizmu : zalenoci
od jakichkolwiek obcych czynników, koniecznoci, nie mog by za-

stosowane do samej istotj' bytu. 8koro bowiem si okazuje, e wy-
starczajc przyczyn tak wiata zjawiskowego w ogóle, jak i kade-
go szczegóowego szeregu zjawisk, jest byt ze swemi wa.snociami ; to

bytu t!go nie moemy uczyni zalrnyin od zjawisk, le( z przeciwnie,

zjawiska poj musimy w ich zah iinci od bytu, istr)ty. Zjawiska

zatem, ich tre i przebieg, w ogóle ich iu< li, nie stanowi czyTmika,

zdolnego w czemkolwiek ograniczy bytu, krpowa, e tak (>owiem,

swobody jego dziaania. Skutek nie moe dziaa wstecz na przyczy-

n; nie moe w niczem determinowa istoty, której sam swe istnienie

zawdzicza. (Zob. prac moj: Peyeholoffisch-metaphysisehe Anal^/se des

Begrifs der NothumdigkeU^ Philosophische Monatshefte, T. X, 1874,

str. 1 i nasi., €8 i nast.).

Ze stanowiska poznania bytu, a wic ze stanowiska to^ietnepo,

wyprowadzamy wprawdzie z treci i charakteru zjawisk wstecz wnio-

ski co do treci i charakteru ])rzGjawiajcej si w nich istoty. X\v ten

proces poznawczy naszego umysu, wnikajaj y przy ])oiiin( y zjawiska

w istot bytu, nie daje nam adnego i>rawa do sdzenia, jakoby
w rzeczywistoci zjawiska okrelay bezwzgldnie tre istoty. Prze-

ciwnie, w rzeczywistoci byt nie jest zgoa niczem innem ograniczony,
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jeno wasn swoj istot, a wic samym sob; jest tedy w kadym
rasde samodsielnym, od niczego poza sob nie zalenjrm. Bo te w sa-

mej rzeczy, od czego clicielibysmy nczynió zalenym sam byt i jego

istotny Gdybymy np. byt B uznali za zaleny od bytu A, znaczyo

by to tylko, e byt B jest zjawiskiLiii w stosunku do A, jako istMy.

zawierajcej w sobie wystarc^zaje |)rzycz>^lt^ l)ytu B. Byt A zas.

jako taka wystarezaja/a przyczyna, nit- hyby ju zalenym w swych

objawach od adnego innego bytu, b^cz wycznie tylko od samego

siebie, od swej wasnej istoty. Ostatecznie zatem zmuszeni jestemy

dotrze do bytu, który nie jest zalenym od niczego innego, prócz

swoich faktycznie danych wasnoci.

Pojmie prawa, zastosowane do bytu, nie popiera równie- w ni-

czem determinizmu, t. j. nie mona twierdzi, e byt ulepa jakiemu:^

prawu. Przeciwnie byt i jogo wasnoci, jak to wykazano wyi>j str.

378), s prawem dla wszelkich jego objawów, ale nie taUi od jakie-

go prawa. Nie ma adnej zasady uosabia prawa poza bytem i jr^o

wlavSnociami. Wykazujc taktyczm^ dane wasnoci bytu, nie zalene

od niczego zgoa, prócz od samych siebie, flni io aiay do ostatecznego

i najwyszego nula wszelkicg< prawa. Tu dóiiici-o moe si^ rozpo-

cz determinizm, ale go rozcign nie niuna na sam byt, boz-

wzgldnie od niczego nie zaleny, prócz od samego siebie, od swej

wasnej istoty.

Czsto wprawdzie daj si sysze gosy, dowodzce, e wszyst-

ko na wiecie jest wzgldnem, e nie ma wcale abmihbu, bytu bez-

wzgldnego. Zdania takie s jednak wynikiem bd doktrynerskich

nieporozumie, bd raiej sprzecznoci w dowodzeniu. A po-

niewa tego rodzaju zdania wygaszaj zazwyczaj w imi zasad

]izyrodozniiAv.twa, to godzi si(j zauway, e samo prawo lizyczac

zachowania energii zawiera w sobie uznanie absolutn, bytu bezwzgld-

nego. Byt bowiem sam w sobie niezmieTmy. zju howujcy zawsz^^ da-

n swoj tre, jpst wanie bytem bezwzglt^ihiym, absolutem, ostatc* z-

n przyczyn wszelkich swoich objawów, wszelkich zmian, w\ nikaja-

cych z rónej kombiuacyi jego skadowych czyunik()w. Dla tych to

powodów nawet taki pozytywistyczny myliciel, jak H. Spenckb, do-

szed do przekonania o istnieniu bytu bezwzgldnego, absolutu izob.

wyej str. 311 i nast.).

Nie mona si równie w tym wzgldzie powoa na panujc
w naukach prz3Todniczych aomisUfke, t. j. na teory, rozdrabiajca

istot, czyli substancy przyrody na nieskoczon liczb czstek, czyli

niedzialek. których wzaj» iini*- na siebie dziaanie ma by przyi.:z\ii:i

caej inn(>i;(ici i rozmaitoci zjawisk. Tefiya la pr-zcde\vszystkieni

uznan jest powszechnie tylko za hipotez pomocnicz w celu luecha-
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nicznego wyjanienia zjawisk, w rodzaju wspomnianej powyej teoiyi

Le-Sage'a zob. str. 380). Jest ona pod wieloma wzgldami wystar-

czajc do wjtiómaczenia tego lub owego szeregu szczegóowych zja-

wisk, ale me uwzgldnia wcale faktycznej jednoci wiata, jego, e tak

jwwitiu, organicznego ustroju, dzii^ki kt(')r('inu wszystkie ruchy jego

nawzajem si uzupeniaj i dokonywaj, w pewnym staym kierunku,

powodaj%c zjawisko zasadnicze wiata, jako caoci, t. j. zjawisko

twórczoci, rozwoju, ycia powszechnego. Wobec tego zjaw^iska uzna
naley, e byt sam w sobie jest jednolitym, pomimo caej mnogoci
swoich objawów, e dziaa na podstawie swych jednorodnych, staych
i niezmiennych wasnoci wszdzie i zawsze, a wi^ we wszystkich

zaktkach wiata i we wszystkich momentach jego rozwoju. Z tego

tai wynika, e byt jest jednym i tym samem we wszystkich atomach,

I

jeeli takowe istniej, i dziaa w kadym z nicli wedlut^ swej wasnej
treci, jako identyczna w sobie istota, obejmujca zasadniczo wszystko,

to tylki j^uinylanem by moe.
Bfz takiego pojcia jediioroducgo w sobie bytu, dziaajcego

^-zdzie i zawsze w sposób sobie waciwy, jednorodny, nie moemy
powzi pojcia ustroju wszechwiatowego, kosmosu; bez takiego po«

jcia wszechbyt staje si^ ehaosem, miszanin powikanycli czynników,

rónorodnych ze swej istoty, wic pozbawionych wszelkiej wewntrz-
'Aej cznoci, znoszcych si. nawzajem, dziaajcych w najsprzeczniej-

t2ych kierunkach, bez wszelkiej staoci, zgody, jednostajnoci w swych
przejawach. Widzielimy ju na swojem miejscu, e takie pojt^cie by-

tu, jako chaosu, sprzeciwia si zasadniczo prawidowej organizacyi na-

feego umysu i nie moe by nigdy przedmiotem poznania, nauki

zob. str. 97 i nast.}.

Gdyby si tedy i okazao, e teorya atomisyczna nadaj*' sic na j-

l^l>iej do ineehanicznego wyjanienia zjawisk przyrody, to i wtcd> nic

Jiamy prawa wyobraa sobie, jakoby róne czynniki skadowe bytu

iawzajem si ograniczay i nadaway wszystkiemu na wiecie charak-

«r wzgldny. Przeciwnie i wtrdy nmsielib^^my uzna potrzrbc uzu*

)emenia atomistyki pojciem jednorodnoci wszechbytu, a wic i po-

ciem jego dziaania, niczem bezwzgldnie niekrpowanego, jak przez

wasne pierwotne wasnoci.
Wykazujc zasadnicz donioso pojcia bytu bezwzgldnego,

»ko ostatecznej przyczyny wszelkich faktycznyc h i moliwych obja-

wów wiata, nic przesdzamy bynajmniej dokadnego okrelenia jego

'totnych wasnoci, ani sposobu jego dziaania. Odnone spec yalne

udaniu nie wpadaj w zakres naszycli t^>l)t ( nych zada. To jednak

li tu podnie musimy, e pojcie bytu bezwzgldnego nie sprzci-

i& si w niczem penej jego samodzielnoci i swobody dziaania.
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Przeciwnie, przekonalimy si ju poprzednio (str. 362 i nast/, e tak-

tyczna staoó i typowoó w przebiegu zjawisk, a zatem istnienie j^ra^

widiQUf09Ci w tym przebiega, oraz wspódzia&nic najrozliczniejsusjch

czynników w jedDym powszechnym kierunku ycia wszechwiatowego,

a wic edowoiS w jego rozwoju, dowodz w sposób oczywisty, e isto-

t- bytu jost samodzielnie tz^^nny rozum, nie krpowany niezem innem,

jeno wani^ swoj^ trcri. Jeeli tedy iiio< iuy sprowadzi zjawiska

wiata do dziaania ptiwiiyt h staych i nit zmiennych praw; jeeli

w zakresie wiata fizycznego moemy je wyjani mechaniczuie: t"

dokonywamy tego jedyiiit^ z tej przyczyny, e byt sam w sobie z is-

toty swojej dziaa racyonalnie, w sposób odpowiadajcy zasadniczo

naszemti rozumowemu dziaaniu.

Mechanizm przyrody jest widocznie tkutkiemy majcym sw priu-

ayn w rozumnej celowo^i wszechbytu. Dziki jedynie dziaaniu tej

przyczyny, kaidy ruch szczegóowy w przyrodzie staje si wspó-

czynnikiem jej og()lnego rozwoju i moe by cile okrelonym przy

pomocy dwóch zasadniczych rodków poznawczych na tern polu; ja-

kiemi s:

1) prawa meclianiki, dotyczce równowagi i i-uciiu, jako zjawiMv

materyalnych, i

2) prawa racyonalnej celowo i, wyjaniajce przyczynowo ogulnj

kienmek i wspódziaanie mchów w przyrodzie.

O ile nauki przyrodnicze posikuj si pierwszym z tych rod-

ków, o tyle doprowadzaj do mechanicznego w^*ameuia zjawisk

przyrody i przez to dochodz do kresa pojó przyrodniczych, opar-

tych na przypuszczeniach przyrodoznawstwa. O ile za filozofia zbliia

si do zrozumienia eUw wszechbytu i jego samodzielnych objawów

yciowych, o tyle stanowi ona konieczne uzupenienie wszelkiego przy-

rodniczego na wiat pogldu ze stanowiska zasadniczych czynników

i istotnych przyczyn ycia wszechwiatowego. Ze to zrozumienie ce-

lów wszechl)yta jest zadaiiitiii l)arfl/.o trudnem, mówilimy o tem jn

na Hwojem miejscu; ale przekonalimy .si(j zarazem, e nie przekra-

cza ono zasadniczo zdolnoci nmyshi ludzkiego y.oh. str. 214 i nast.

.

Nie mamy tedy prawa, dla lenistwa mj-li, wyrzec si energicznej pra-

cy nad rozwizaniem tego zadania; a czyni to wszyscy, którzy, wi-

dzc w dogmatycznych przjrpuszczeniach wiedzy specyalnej ostatecs-

ne granice wiedzy w ogóle, lekcewa odnone badania kiytyczne

filozofii.

Oczywist jest rzecz, e wyoony powyej pogld na przycty*

nowo i jej zasadniczy zwizek z istot wszechbytu, ma charakt<pr

meiazyczny, t. j. przechodzi z zakresu abstrakcyjnej myli i logiki

pole przedmiotowej rzeczywistoci, bytu realnego. To te dalsze "wr-
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janieuie tych kwestyj inoliwem jest tylko na j)( odstawie rozbioru nie-

tifipjcznych [)rz>piiszczo nauk przyro(lni<'zy('h. — o czem traktujemy

w iia^-rfji nym artykule Tn zadawalamy si wynikiem, *f na-

uki przyrodnicze, dc do wykrycia zwizku przyczynowego na polu

objawów przyrody, z koniecznoci szuka musz oparcia o pewne po-

metafizyczne, które naleycie wyja^one by mog jed3ruie

w zakrede mHfii^ tych nauk, rozwaanej ze stanowiska krytyki

filozoficEnej.

Liieratupa, dotyczca prawa przyczyny. Ju Pi aton zastana-

wii if; (!^l<iei nad prawem przyczjuy. W Teciecw dowodzi on. c prawdziwa wiod?^

(V0TjOij polega ua poznaniu staej, uieiaionnej przyczyny zjawisk szozoguowyidi.

W focwioiciu za^ swego pogldu na wiat, wykazuje szczególniej w Sofw-if. Fe-

Me i jl8e6ie, ie ostatecsoH i najwysz przyczyn staljcb, oieKiiiieiinych typów, czyli

fiann wisla zjawiskowego, jwt rotum i jego idee. Zob., tao o Platonie ju W3'ej po-

wiedsimo str. 78, ons 172 i naat

ABT8T0TKLKS rt)zwint pojcie przy(;zynowoci jeszcze szerzej. Przodewszystkiem

MinKTa on (Meaphyaim, Lib. I, cap. 1 1. e nauka róni sip od zwykleg^o dowiadcz-
nil tm. r iada przyczyny zjawisk, e pyta: dla<.'zefro co jest? dowiadczenie za zada-

wala sic sani.nn taktem, pyta tylko: co je^^t'^ Nastpnie tame. cap. lAh. IV,

'ap. 1. oraz r}n/>citii. lAh. I. cap. 3^ rozrónia czt^-ry rodzaje przyczyn (aiTiotti, jako

to: 1) przyczyna nmtctyabia, oznaczajca matery Óat^ . wi-hodzi^c w -kl.id dauej rie-

ny : np. brz posgu lub drzewo i kamie, jako materya domu i t. p. i^u>a luatorialit?,

ex quo I
; 2) ptzyczjna istotn zasadnicsa czyli ideatna, fonnalna (o&oiOE, stdoc, causa

fonaslb, per i|Dod), ksztatjca materj^ nadajca jej waciw form, W3i;war2ajca

I nec^ to, czem ona w istocie jest; jestto w ogóle czynnik organizacyjny, oywozy
w slosnaka do mateiyi np. idea posgu, plan domu (mb. § 8,i): pnyczyna rmhu^

fsjmego pzzy wytworzeniu neczy, a wi(;<- przyczyna wyhmawczn {^[jyj^ zi^<: xiyiQi3S40C,

''atisa efficiens, a qno); np. przygotowanie brzu i josfo przelanie do formy, albo zwoe-
ni*' matcrraii <lo .udowy domu i samo l)udowanie; nakonioc 4; przyczyna niowa. okre-

>!^ijca na eo dana rzecz ;*tworzou zostaa, a wic r)znacz)ij;v'a fJ/ihrn. (Hn ktArcfn r^j^r/.

ismieje (th oo ev£y.a '/.ii to fiYad'óv. causa tinalis. propter (piod;, np. posg dla upa-

mi^ytnienia. bohatera, dom ilo mio5!zkania i t. p.

Bez wielkich zasobów krytyki, atwo przekona* sin mona, e powyszy podzia

przyczyn nia przewanie znacsenie abstrakcyjne, mylowe, gdy w rzeczywistoci nie po-

dobna go cile przeprowadzi. To te podzia ten poda gówny powód do rozwoju

metafizyki wholaHyaenf w wiekach rednich w kierunku wy<'znie formalnym. A je-

dnak jn sam Arystoteles spostrzeg, e jego trzy ostatnie przyczyny jednocz si zazwy-

cng w jednej, a mianowicie w wykonawcy lui* twórcy dziea, rzeczy. On to. jaku

pntyc^ma czynna, wykonawcza, nadaje materyi odpoAviedni fornic wedug swoi idei

i nrzec^jywistnia przytem po\\*7i«ty przez j*iebie cel. ^Jadto i lca ziiwiern w soiic ju
I ce, a wykonanie nie moe si»; dokona*- innczcj. jak pod cispjluii wplwyi in i kierow-

.'uctweni idei i '<»lii. W ten ««posól> powysze c/fery c/ynnilii sprowaM/.aj .-i»; waciwie

do dwócb za^dniczycli. jakictn '^a : 1^ uiaterya. all»> w ogóle substancya. z której nor?.

?i wytwarza, i 2) przyczyna w rudm, kombinujca skadniki ubstancyi w^cdug celowej

ideL S to te same czynniki, o których mówilimy przy rozbiorze twórczoci, str. 187

i naat. Pirytem jednak zaznaczy naley, e Arystoteles równie ju zauway, e snb-

staac^ pozbawiona c^riinej w niej idM, formy jnst a)!«trakcy. nie i!^tniejc w neeczy>

Stnm, Wgttp d* aiofsti ^
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wisto.ci, - podobnie, jak w rzeczywistoci nio nia czynnej idei ^ez suUstADcyoaalnejro

podkadu,—a wi^^c w istocie rzeczy jedyui^ i ostnk-cznu przyczyn \v^zy:itkiego, co jesti

jest hjii ntecaorwtsto, substancya, czynna wedug swej treci idealnej, ronuHOwj.

Pierwsi znakomici przedstawiciele nowszej filozofii, jak Bakom i BjkBTBsnm m
rozró^iaj joazcze jasno logicznej i metafizffetn/ stronj prawa przyczyny; ztd le mt
szi (iglo ze twb pojcia: ratio i etiHsa^ zasad dowodzenia z zasad bytu necf (wb-

str. SU). Ti)/. ;iiiio [H)\viedziu naley o Spiifoza, który nadto w swej JBiyix (zo>. «7-

»'j str. 11). chcjjc okreli Boga, wprowadza sprzeczne w sobie poji;cic: cama siti, t. j.

pr/yczyny w\ t wir/ajcej sam siobie, jako swój «kiitek. .[fstto najzoakoniitszy w ihif-

jacli filozofii przykad i<;dni'rro zastosowaniu pra\v;i przy' zyny do istoty w«z(»rl]! \ii,

Jj^-oj przyi.-zynu wszy^tki<'b -woii h objawów, ale nic samej sicbin. ho ona nic powstaa

w t;za.>i(', lecz popro.Mtu jej^t, i>//(i i bdzie, t. j. i-tnicjc odwiecznie i na wieki. O jtj

pr/yczyn zatem pyta nie ma adnego povvodu. adnej logicznej zajady »zob., co w tym

wzgbjdzie powiedziano wyoj. sfer. 378).

Do glbbzego poj^-cia istoty przyczynowoci dopomóg wszechstronny roibtór

jej typu piiychologicznego, njbezporedniej dostpnego dla naaiego amystn. Wiel-

k w tym wzgldzie zasugi; pooy Lockb, który wykaza, ie nasz pogld na pn*

wu przyczyny, a w szczególnoci na si<;, jako przyczyn ruchu, wynika z refieloyi UfA

naHzemi stanami umysu, gdy na podstawie wewn(.'trznego dowiadczenia piaekonywi&Y

si, e wola. lub myl moemy wprawi w ruch czonki ciaa, znajdujce si popnMnt"

w spoczynku. W swynt Trahfaru- <, taiiifkJr lnfhkim (zob. wyej str. 11) mówi on

II. roz. 21. ^^ 4: „The ide.i ot rhc l>eLMnniu^' ol motiun we have only from reiiciiw:.

on wbat jja.-^-cs in our^chcs. wherc wt; lind by experience. tbat barely by williog it-

barley by a tliougbt of thc miud, we can move th(? parts ot' our liodies which were ^
fore at rest.*

Na t<'j podsttawie Leibnitz pierwszy jasno okreli podmtotow i pnedmioton

stron prawa pnsyc^zyny. Prawo hgiezne wystarczajcej przyczyny, domagajce si udo-

wodnienia kadego twierdzenia lub przeczenia (prindpe dc la ratson determimite oa

sufTisantei. odrónia on od mete^zycztuyo prawa pizyc^y, a zatem od prawa, wedlnp

którego kada izo^ns, albo raczej kada zmiana rzeczy, musi mie swoj realn przyczyn':

Nadto ostateczTi przyt^zyn wszelkich zmian iadanoj rzeczy oprowadza do jej l-^foly

t. j. do dziaania, wynikaji^ego / jej wasno] treci (zob. str. 10'2 i nast.). l*ne/ to

przyczyni sic wielce do wyi.i-nicnia nietati/,} cznoj istoty przyczynowoci. Wykial

niiauouicie. e kade szczcgokmc zjawisko w przyroilzic powinno »y wedle moini^sci
;

wyjanione mechanicznie, t. j. wedug praw mecbauiki; ale prz^Toda jako cao*' i wspi*

dziaanie wszystkich jej praw nie moe ju znale swego przyczynowego wyjanieiA I

w mechanizmie, lee-z wytcazje dziaanie przyczyn celowych. Zob., co onim powiediiiiio
|

wyoj^ str. 222, oraz wspomniane na (ntr. 11) dzido jego : O umyUe ludtlnm, sicMgdioifj

ks. 11, roz. 21 i 26.

Hl7MR rozwija zaznaczony powyej istr. 376) pogld na przyczynowo szczepi-

niej w Vil-ym rozdziale wspomnianego (str. 12) dziea: O umyk ludzkim. Wszy?tka

mówi on. ^prowadza si w tym w/uldzie do obsorwa''vi „staego zwizku (constan'

cojijiinetion)" ponicdzy zjawi-kanii. I 'r/»*dniiotowo mamy tu przed sob jeilyni*"' st.if

na>t<;pstwo dwóch zjawisk po -ioliic u r/a-ic: w uniy-lc za nn^zym. podnjiutowo. ^7*

twarz sic z te<:n» n • podsfuwie naw Ykaieiiiu -t ta a^o< \ac\.t midzy dwoma wrobrai^

uiami, nazwancmi pizy zyu;^ i skutkiem. W jednym za.s i <irugim razie nic zgoa oiHc

nic moemy o wo\vntrznyin zwizku zjawisk, o jakiej izeczywistej saleDOci jedMS^

zjawiska od drugiego. '

Wyzna naley, e powyszy pogld Hame*a rozwja konselEwentaie zasad joili

dtronuHgo cmpiryzmu. zewut^trzuego dowiadczenia, które w daraoj rzeczy ogranicyó-at
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nii owetu zcH-ntrznem. mniej lub wi»>eej przj^padkowem powisaniein ayawi^k. O ra*

(•ymalnem za p<>j»:i'iu zwizku pomitHlzy /jawiskaiui z touo Hitanowi^ka mowy byt' nio

iiior'. nie mo/.c rsrjw^/. istruc' na tein .stanowisku cisa nauka, krimi z istoty ."wojej

dy do ziozuntitnia zjasu>k -/i Z('i:(iowy«-h przy pomory powmy< h nLritlnyrh za.^ad, czyli

praw ^§ 10,i,i). To tt^ luuii ztiius/.ony jest w kwc«itya«'h toorotycznyrh j)r/x''jr od

.iwego jednoslTOiuego empiryzmu, wyrzekajcego >i».' za«sad rozumowy cU, do /-up<'ln«*go

skeptycyanut. Gdzie w«qrstko si«.' opiera na proHtoiu nawyknieniii do pewnego pocze-
nia wjobrae, tam pomanie prawdy Jest raz na zawsze niemoeliwem, tto nie ma czyn-

oika krytjcsMgfO, zdolnego podda odpowiedniej kontroli owyrh przypadkowych wyników
aawyJoiieiiia. Jake bowiem jodnn nawyknienie kontrolowa przez drngic. Mkoro Icazde

ma n»*Tie prawo do istnienia i .skoro ni«i ma czynnika racyonaln c^rn. zdolnego na pod-

.stawie ich porównania oceni ici wartoci (zoh. wj^j str. ISO)*^ W imic wyinag:a ztro-

wp^o rozsdku ITinrio w kwestyach ycia praktycznego i>od/.icl;i wprawdzie wiar (bo-

Imi uaiwn<-jo tcali/tmi. ale wiara ta nic im ju zgoa adnego poznawczego, a tem

umiej naiikuwci^o znac/onia.

Racyuaalny aprioryzm Kanta w kwestyi przyczynowoci czy .sic jak najcilej

1 tem ws^ystkiem, comy dotd ju o tym myliciela powiedzieli (zob. szczególniej str.

^ I naat). Dodamy tn tyllco. e kwesty t roztrzsa szczegóowo w rozdziale Kry-
tyki ctyrtego rozumu^ noszcym napis : Anakgie doimadczema. Wykazuje on tu, e
daewiKlesenie, jako e^mnik poznawczy, staje si moliwem jedynie na podstawie racyo-

EialnegOf a wic komecgnego poczenia spostrzee (notliwendige Verknfipfang der

Wahm«^1miangen). To p<rfczenie dokonywa si wedug nast4^j)ujcycli apriorycznych za-

sad rozumu, a mianowicie: 1) Zasada stahiid mhstanrt/i : Pomimo wszelkiej zniicnno-

•'i, zjawi-ka zawieraj w soiic co -taego. suistancy, której ilo (<^uftntum) nie moe
hy w j)r/.yrodz!e ani p<>wik.s/,()n\. ani zmniej.szon. 2) Zanuda //^/-s/yo^m czamweyo

"•ediug ^rawa przyczyny: Wszelkie zmiany dokonywaj si w^edlug prawa lc/noci

przyczyny ze skutkiem. 3) Zasada wspóczesnoci wedug 2>raufa wzajemnego dziaiawa

(WeMMrkHny) czyli w^pSbnoki (Oemeimehaft): Wszystkie substancye, uznane za je-

dnocMnie istniejce w pnestizeni, d^aj cigle wzigemnie na siebie. Otó zasady te.

dowodzi Kant, czyni dowiadczenie naukowe dopiero moliwem i dla tego nie mog
by wyprowidzooe z dowiadczenia. S one konieczn .podstaw wszelkiej metafizyki

przyrody. Pizez sprowadzenie zmian w pxsQ'rodzie do ruchu i pizoz matraiatyczne sfor-

muowanie jego dziaania wedug powyszych za^ad wrtwr^rza si czyste przyrodn-

znnw-two. jako podstawa wszelkiego racyonalnogo urobienia danego materyalu do-

:iwiadcienia.

Nie zaprzcc/aijir liMiaj mniej donioiyoci tego racyonalutyo ugruntowania przyro-

doznawstwa pr/(v, Kiijt<t, luozna jednak dowodzi, ze .stanowiska zgodnoci myli i bytu.

praw rozumu i praw przedmiotowej rzeczywistoci, e owe za.<tady s wynikiem ws])ó-

dMalmia i wsjemnej woryfikacyi wymaga rozumu i danycb dowiadczenia, e zatem

nie maj wycznie charakteru subjektywnego, jak twierdzi Kant> lecz dotycz zaiiizem

bytn pnedmiotowego. Jakim sposobem mógby Ite rozum sam przez si orzec cokol-

'•viek o wiecie i jego zjawiskach, gdyl>y nie opiera si w tym wzgldzie na danych

do.wiadcMnia? O tej jednostronnoci subjektywizmu Kanta mówilimy ju niejedno-

krotnie. Zob. "Zc^ejrnlTiTej, comy w tym wzgldzie powiedzieli przy roz^ioi-zc stosunku

ideaów rozumu do prawdy ])rzedmioU)wej, .str. 2dl i nast., oraz z powodu jego nauki

o antynomiach, str. M-2 i nast.

Na uwag za.suguje uaot<.'pnie .spocyalua praca A. Schofenhauera : Ceber die

vierfache Wurzd des Satzes vom zureichenden GnindeWlH, 3-cie uzupenione wyd. 1864.

S< hopenhauer pnedewazystkiem wraz z Kantem przyznaje aprioryczno prawa przyczy-

ny. Co wicej, dowodzi on, e cakowita trcS aprioryczna, czyli organizacyjna umysu
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sprowawlza sit; w zuiHjnoci do toj^o prawa; ono jest ohtatocziit^ podstaw uk umyslo-

wej dziidalnoci w ogólo, jak i spucyalnie todania i pozoAwaiua neczy. Dowodzi te^

prawa nie mona, bo jest 4nio podstaw wszelkiego dowodu. Ma ono, w«tiag Otkofe^

hanem, casworakie znaczenie i stnajdi\jo swój wynz w csterech rdenych prftwadi, akie>

stajcych jego tre*: zasadnicz o koniecznym zwizku (nothwendige V«rlinda&g) ym^
dzy wszolkiemi przodmiotami poznania. cztery formy s: 1) 2!a9ada poezOiu hffh,

czyli pow-tawania (Cirund des Werdona;). Jestto waeiwa prayczynowo w zakresie

piv.e<iniiotó\v dowiadczenia. Sprowadza sio ona do pojcia maten/i i jej pierwotnych

p<>\v-o<!tij(}v^h w<7:f^lkic zmiany. dn<;t»pno dla dowiadr-zonia. Prav^3na przjjniuj'

w tyiu /UiUresio tr/y ulmii iiui' tonny. -fi)>o\vuic do trzech &AswAm('7.yrh objawów, jakie-

mi (tiala niourganiczno, roliny i zwiorzf.'ta. Do pierwszych odnof^i si*: prtyczymi

w najcia lejszcm zua«;z<>niu (Ursadio im onstcn Sinn); w rolinach przycjyna ctaje .4',

ftodniet (Ileiz), a zwierz^^ta uleg^aj przy(^zynomf na;^wanyni motywaim. 2) Zaaaia

poznania (Qmnd des Eikennens). Domaga nit^ ona, aby kady sd lugic;air ozoanja

zoMta za prawdziwy tylko wtody, gdy jest wystarczajco ndowodnionym, Wystaicn-

jcomi za zasadami na tern poln s: a) nzasadnienio jednego edu pnei drogi we
dug wyinaLra formalnej logiki (prawda logiczna^ czyli ionnalna); b) oparcie sivda m
danych dowiadczenia ^prawda empiryczna): c) oparcie sdu na aprioiycznych formach

pi-zfHirzeni i czasu, jak to czyni r>/.ysta matematyka i czyste przyrodoznawr^two ;pnv-

da transrcndeTitalna^ •

i nakoniec d) oparcie s!\dii na za^^adiiie/yi h prawach lozuiuu. jako

warunków wszelki") my^li (prawda mct ilo^^iczniii. ii) ZanadiJ f>^ff'> (Grund dc-^ Sein-*"-

Ma ona /;» pr/cihuloi taktycznie dany zwii^zek midzy rzeczami wciiug form pi-zfsstrzoni

i cza>;u, a wiec ich pooenie w przestnicni i nastpstwo w czasie. Kady punkt, kaidi

linia. pasz<«yzna lub brya cz si z innemi w przestneni i zale wzajemnie od f-

hie; to samo odnosi si do kadego momentu w czasie. Ztd wnikamy w dany^
TZRczy, w jej byt, okrelajc jej zwii^i i stosunki przestizeniowe i czasowe. 4) ZoMt-

<la dziaania (Grimd des Ilandeln.s). To prawo pnyc^rny stajd si prawem motyiiaoji

wedug którego ka<1y akt woli j(>st wynikiem poprzedniego motywu, podobnie jak kai*

dy ruch martwerro ciahi jeat wynikiem bd uderzenia, hdz pi-zycigania przez tnae cia-

o. l*»!iicvva/ ta torma pwyczynowoci staje si dla na^ bezporednio dostpn przy pL-

mocy wewntrznego do-wiadc/i>nia. pr/eto Schopenhauer nazywa ja przyezynowoci "c

ihioiKf z irewmtiz (von iniicn <jc^ehcu). Z powy/>/.ych zasad wyprowadza cztery forw}

zasadnicze Av>//f'c?^?M«ci. jakieuii -^ : fizyczna^ logiczna, maknuityczna i moralna. l'zoa

je i)r/y tern jednak, e prawo piy-yc/my ::itosuje sii; w ogóle tylko do objawów ^iuA-

nych liytu, a nie do samoj iMoty jego.

Pomimo bogactwa i zasadniczej trafnoci powyszej klasyfikacyi przyczyn, dji

Hii; on«f jednak sprowadzi do hardziej prostych wyrazów. Pnedewasyatkiem sam Sebor

ponhaner jn zauway, e tworz one waciwie dwie grupy, stosownie do tego, cz;

maj charakter podmiotowy, poznawczy, logiczny, czy te piaedmiotowy, bytowy, meta-

lizyczny Cprincipiutn cognozcendi i ifrhicipium eztendii zob. wyej atr. 80, orsz iff^

i Pierwsza grupa przyczyn, t. j. zasady poznawcze, które u S<'hopenhaacra ro?-

putlaj sic 7ii(i'.vn na c/tery ndn-lmc kategorv«». obejmuje waciwie tylko dw^ir <nm^>-

i<tne /.iisad> poznawcz<'. wyia>Tiinne piy.ez nas na swojeni inicjsi u (<tr. 84), jakicmi *A

dt»s\viadcz«'ne i czynno logiczna umysu. Co za do ]my< /.\i\ przedmiotowy h. op*^

tych na samym bycie, to zasady; 1-sza. -'^-ciu i 4-ta S-.hopcuhaucra zaznaczaji^ waciwi*'

dziaanie dwóch tylko czynników zasadniczych; mechanitanego, si.v fizycznej i celoweea

sainodziehiej woli (niateryi i ducha>. .S to te same czynniki, o których mówilimy, tz-

stanawiajo si nad istot prawa w zna<»eniu piaedmiotowejn (zob. str. 123 i ]uut.<.

WKzyjtkie inne zasady, cz}^! prssyczyny, objte klasyfikacy Schopenhauera, s w ibzof^

tylko bd odmianami, bd dali^zem rozwiniciem powyszych za5<adnic3ycb, wyiukl^-
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i?ch z istoty rzeczj', a szczególniej z pierwotnych cz.vimik6vv wszelkiego Da wiat po-

gldu : podmiotu t inzedmiota (zob. § 4^.).

COMTB i Mi, jako pizeciwnicj metafizyki, pozostawali przy rozbiorze prawa
pqyGpif, za pnjldadem Hame'a, wycznie w zaltrosie zjawisk. Mówi tedy jedynie

o wzajemnej zalenoci zjawisic i o tak zwanych pnyczynaeb blizBzyeh, pocfaodoycb,

pomijajc z zasady pn^rczyny pierwotne i celowe (zob. str. ICKU. Air pr/e/. to zrzekaj
zarazem przTPzynowego wyjanieuia faktu staoci i jetinorodnoci zjawisk, jak iV>w-

II' - nie nmif
)

doiiiosiego faktu wspóMziaania rjnorodn.v< h czynnikfiw w ki'^rii!ikii

powszechnego rozwoju wiata zjawiskowego. e przytem jednak (\mite o]ii<nl -i';

w grun- ie rzeczy na matcryalistyoznej nietatizyre, a Mili wpada w raec ^<przt•» /.U4>,>t i

sam z >.ob, o teni przekonaa na.s krytyka pozytywizmu ifi lO.i. z literaturiO, oraz roz-

biór pogldu Alilia na ostateczne zasady nauki (zob. str. :^07 i nast.).

Ab. LiAMn czy pojt.cie przyczynowoci ze swyiu pogldem na naukt; w prze-

dwatawienfai do twórczodd metafizycznej. Mówilimy o tern wyej* str. 245 i 248 i nasL

FMks dsifil wspomnianych filosEoli6w, którzy wszechstronnie wyjanili prawo pnsy-

tajny, poleci mona, jako pomoc pi^ samoduelnem rozwaaniu jego treci, szczególniej

nastipuj. f' prace specyalne. wydane w ostatnich dziesitkach lat: L. STRC»iJ'Kr,L. Ikr

Kanscditatshegriff u. fein meaphysischer Geh)'aiich in drr Sati' t >r 'issenf<chaf t 1S71. Na

uwag*; za-^hiinije równie rozdz. 8 i 16 dziea tego autora r.si/rhnJnfpsrhr railiuji^jik

1884, rrdzi" traktuje spe^ yalnie o i>rzyczynowof<ci psychinHi li, Siukli w ikn. Ikis (w-

S(tz d<r Kansalitfit in tler Xafny 187^.— H. Wfrkr. I-rln-y die JuiiLsalitat in dt/t .Vrt-

turtm^^cttscha/en 1861.—K. Kkoman w dzieo wyiinenioneni (str. .i'S\r. Sanzr przyro-

doznawstwo, str. 186 i nast.: Pocztek i zastosowanie prmm przyczyny,-^Kdj, Kosig.

ZNe Entmekduny des KauM^^rtMem, T. I. od Karte^sza do Kanta, 1888; T. II,

sd czasów Kanta, 180O.~Hkt]UK8 we wspomnianej ju (str. 300) pracy: Prawa ftau-

lMtegQ mifiUma 1804, str. 868 i nast

3. Metafisyka naok prsyrodniesyeh i prawa przyrody.

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy, mówic o istocie filozofii^

zastanawialimy ^i nad niektóremi zasadniczcmi ])ojciami, wchodz-
cemi w skad wszelkiego na wiat pogldu. Wyjanilimy tedy na-

przód wzajenmy do siebie stosunek podmiotu i idei przedmiotowej rie-

etjfmitdei, jako podstawy wszelkiej wiedzy (str. 82 i nast); nastpnie

roztrz%Balimy pojcie imata, streszczajce w sobie wszelki w ogóle

ij^, wszelk rzeezyyuietod. iiznan przez umys za przedmiot poznania

str. 95 1 nast.): dalej poddalimy rozbiorowi pojcia istoty i zjanska

sub.«5tancyi i fenomenu), jako dw<k'h za.siulniczycli form, w których

nam ogólny przedmiot poznania, byt rzeczywisty, wszechwiat przed-

stawia (str. 101 i nast.); nareszcie badalimy poj«jcia: ofjófu, szcze<!''^fii

i prawa, z których dwa pierwsze okazay si wynikami poj istoltt

i zjawiska, gdy tymczasem prawo, w znaczeniu przedmiotowom. uwy-

datniajc stay, typowy zwizek przyezfjfwnu^ pomidzy zjawiskami,

skupia je w jedn cao i nadaje im charakter adu, porzdim, ustro-

ju (str. 120 i nast.).
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Bozbiór wszystkich tych poj etanowi ssadanie fMk^b^, jako

nauki o przedmiotowym bycie w ogóle ^zob. str. 60i. To te podane

w tym wzgldzie wyjanienia bierzemy za podstaw dla przeglwlu

meafizi/cmych przypmzczeu nauk prasyrodniczych ze stanowiska kryty-

ki iilozoticznej.

Wobec faktycznie danego punktu wyjcia dla wszelkiej wiedzy,

jakim jest rozdzia pomidzy podmiotem i przedmiotem poznania, my-

l i bytem, umys ludzki oprze si^ moe przy wyjanienin wiata

i jego objawów na trzech róinych zasadach metafizycznych. A mia-

nowicie:

1) moie przyj za zasad byt prudmiotowy w odrónie&iu od

podmiotu, wic byt zewntrzny, pozbawiony myli i przy jego po-

mocy dy do objanienia wiata, wic i wszelkich objawów pod-

miotowycli

;

2) moe podmiot i jego bezporednio dan tre wewntrzn porl-

nie do wysoKoc i zasady metafizycznej i poj przedmiotowo jako

objaw tej zasady ])odmiotowej ; nareszcie

B) moe uzna, e zasady, zdolnej wyjani wiat i jego objawy,

szuka naley w bycie, obejmujcym czynniki podmiotowe i przed-

miotowe zarazem, a wic w bycie poprzedzajcym ów rozdziat po-

znawczy pomidzy podmiotem i przedmiotem, myl i bytem.

Pogld na wiat, uznajcy rzeczywisto jedynie w bycie przed-

miotowym, zewntrznym, w przeciwstawieniu do podmiotowego, we-

wntrznego, i)rzyswoi sobie nazw realizmu. Podobnie i pozytfwim

bierze za [)nnkt wyjcia byt przediuiotuwy, zewntrzny. Byt za ten.

pojty jako za^^ada metafizyczna, w celu wyjanienia wiata i jego

objawów, .sprowadza si w istocie swojej do pojcia materyi. Mattiya

na stanowisku tego realizmu jest substancy. dziaajc na nasze

zmysi^^ zewntrzne, bezwadn w sobie, lecz podlegajc faktycznie ru-

chowi, podzieln, i)ozbawion wiadomoci swych stanów, lecz bdta
przyczyn nit tylko zjawisk fizycznych, ale i psychicznych, umyso-

wych, wykazujcych wiadomo swych stanów wewntrznych. Wsku-

tek takiego pojcia materyi, jako zasady metafizycznej, ów realim

przedmiotowy przyjmuje zazwyczaj charakter materia li;?tyczny, staje

si mae^yalianem,

W wietle wprost przeciwnem [irzedstawia si nain pogld ua

wiat, oparty na treci podmiotowej. Poniewa najwyszym objawem

tej treci ji st wiadoma siebie wt/*7, idea. ])rzeto pogld ten w ogóle

nosi miano idealizmit. wiat zewntrzny, przedmiotowy, z calem bo-

gactwem swych zjawisk iizycznych, nie posiada tu ju samoititnt^

bytu i znaczenia, lecz staje si wyrazem idei. Idea za, pojta jako

zasada metafizyczna, ]>rzyjmuje charakter wbttancyi my

Dis
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dUi (spiritus; ztd te nazwa ^ritualismu). Duch, lub te jeden

z jego zasadniczych objawów, jak uenteiej myil ogwtna, albo te
weiOj fantatya i t. p., uznanym zostaje za czynnik wszechwiatowy, za

absolut, który przejawia sw istot bezporednio w wiecie zniyso-

wjnu, zcwiK^trzn^nn. A e z tego stanowiska, ow subhtain ya inyli^-

c jest Bóg, utosamiony ze wiatem: przeto idi alizm metatizyczuy

przyjmuje zazwyczaj charakter panteiatycznyj st^aje sitj paneizmem,

wszechbóstwem (od xdv=wszystko, d«óc«s£óg). Nadto idealizm wpa-
da cz^to w skrajny subjek^^wUm, dowodzc, ie nic ma wcale rzeczy-

wistoci poza dziaalnoci umysow podmiotu, e wiat istnieje tylko

jako wyobraenie, idea podnuotu.

Co ai wreszcie tyczy trzeciego pogldu na wiat, to ma on cha-

rakter tjfnUtyczny i nosi nazw idealneffo realiemu. Jego zasad me-
tafizyczn jest byt istotny, sam w sobie, nie rozerwany sztucznie

przez abstrakey na swe skadowe <zy uniki: podmiot i [)rzedmiot,

przeciwnie hyt poprzedzajcy w swej jednolitej i.stnoei t przeciw-

^tawno w procesie ludzkiego |>oznania rzeczy. Majc na iiwadzr l
wewntrzn jedno b\'tu, jako bytu. obejmujcego zarazem podmiot

i przedmiot, myl i rzeczywisto zewntrzn, pogld ten, w przeciw-

stawnoci do materyalizmu i panteizmu,* mona nazwa onoloUmem
od ^ oyfocssbyt . Wywiza si on z dualizmu^ t. j. z pogldu, uzna-

jcego dwU odrbne substancyo bytu: ducha i mat<?ry, ale przezwy-

cia ten dualizm ze stanowiska jednolitego, monutyeznego pojcia by-

tu. Momtm, t. j. zasadnicz jedno bytu, maj na oku i dwa po-

przednie pogldy: materyalizm i panteizm, pragnc wszystko w wie-
cie sprowadzi bd do materyi^ bd do subsancyi mylcej.

Powy.^ze typowe pogldy na wiat przedstawiaj si w dziejach

metafizyki w najroz liczniejszych szczegóowych odmiauai li: wszystkie

jednak nzna naley za róne usiowania uniysn lndzkit»go, dce do

wyjanienia i zrozumienia wiata z trzech, taktycziiie danych i jedy-

nie moliwych punktów widzenia. "Wszechstronny rozwój kadego
7' tych pogldów : realizmu^ idMlumu i idealnepo realizmu^ ])rzez najzna-

komitszych mylicieli ludzkoci, poczwszy od udowodnienia odpowie-

dniej zasady metafizycznej, a koczc na wyjanieniu szczegóowych

objawów wiata przy pomocy tej zasady, jest tedy waciwie wyni-

kiem naturalnego podziau pracy umysowej ludzkoci w celu |>rzy-

blizenia si do rozwizania wielkii j zagadki bytu. Do samej metafi-

z} ki i do krytycznego rozbioiii jej dziejów nu ley oc(»na [)orównaw-

cza powyszych pogldów, oraz rozwizanie kwcstyi: o ile kady
z nich w samej rzeczy przyczyni sit^ ilo osignicia owego najwysze-

go celu wszelkiej w ogóle wiedzy ludzkiej ? Kwestya ta atoli ley jii

za obrbem naszych przedwstpnych roztrzsa. Dotknlimy j(*j tu
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jedynie, aby wyjani bliej stosunek nauk specyalnych, a w sicse-

gólnoci natik przyrodniczych do swych zasad metafizycznycli.

Otó i w tym wzgle^dzic zaznaczy naley widoczny podzia pra-

cy pomidzy róne gi'npy nauk specyalnych.

Nauki prs7p\idnic:e opifraj si^ z natury swMjrj przewa^ip na

metafizyce przedmiotowej i przyjmuj wskutek tego charakter reali-

afyezny^ w przeciwstawieniu do wszelkich form idealizma. Reprezen-

tuj one w zakresie nauk specyalnych dno do wyjanienia wiata,

jeli mona, przy pomocy czynników zewntrznych, zmysowych, ma-

teryahiych. Wszelkie inne za kierunki myli w dziedzinie prssyrodo-

znawstwa pocigay za sob zazwyczaj nienatikowe zboczenia i po-

wikania.

Przeciwnie, nauki humanitarm (zob. wyej klasyfikacy nank,

str. 111)' posikuj si przewanie przypuszczeniami metafizycznemi.

zaezer]>auomi z bytu podmiotowego i zbliaj si przez to do po?2:ldów

idealistycznych. Przedstawiay one zazwy( zaj na polu nauk sjiecyal-

nyeh tendencye ])antoiF?tyczne, dce do wyjafhiieriia zagadnie wie-

dzy z ])unktu widzenia rozumu wszechwiatowego, pewnych kierow-

niczych idej w rozwoju ludzko( i. A jeeli w nowszych czasach ob-

jawia si tendencya oparcia i nauk humanitaniych na przedmiotowej

metafizyce i urobienia ich treci w duchu realistycznym: okazi^e si

to moliwem jedynie na podstawie doktrynerskiego przeistoczenia fiik-

tycznych danych tych nank i przymusowego ich wtoczenia w formy

i)oje przyrodniezyrh. To te wobec tej. pauujcej dzi tendencyi

wystarcza, fjdy w naszych roztrzsaniach bierzemy pod uwag gów-

nie pr/y])nszuzcnia metatizyczne pr:yrodoznato8twa. ZaznaczMuy tn

t\lk<' jeszt ze, e nauki teologiczne opieraj si zazwyczaj na <{nal\styc:-

nej metafizyce, gdy tymczasem filozofia, wskutek swej tendem yi uniwersal-

nej* obejmujcej wszystkie rónorodne objawy wiata i wyniki nank

8]}eoyaluych, reprezentuje w sy^temade nauk dno syrUst^ant

i zblia si z natury swojej najbardziej do idMkMgo reaksmu.

Na podstawie powyszych danych, krytyczna teorya poznania

powinna wykaza: w jaki sposób w samej rzeczy uzupeniaj si

i jednocz pojcia maeryi i dneha^ jako wytwory umysa ludzki^^

majce na celu wyjani i zrozumie dany materya zewntrenego

i wewntrznego dowiadczenia. W j)nghylzie dualistycznym pojcia

te stanowi punkt wyjcia dla religii i teologii
;
nastpnie w oderwanin

od siebie, jako odrbne, niezalene od siebie zaoenia dogmatyez.ne.

spowodoway rozw(\j nauk prz\Todniezyeh i humanitarnych, oraz roz-

wój pcilndów na wiat realiznui i idealizmu, i nakoniec w filozotii dza

W ten lub ów sposób do syntetyczneg<i ^\ ^ równania swej treci. I

zadanie ley za obrbem naszych bada przedwstpnych. Zatry-
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riiujemy sit^ tu jedyuie nad rozbiorem metatizjcznych przypuszcze
przyrodoznawstwa.

Realistyczna metafizyka naak przyrodniczych wysttjpuje na jaw
JU w samem pojciu prtyrody. Niezalenie od swych ogólnych po-

gldów na wiat, które kadj czowiek mylcy z wiksz lub mniej-

sz samodzielnoci w sobie wytwarza, bd na tle naiwnego realizmu

i podmiotowych wierze, bd na podstawie filozofii, przyrodnik, jako

pr^rodnik pomada . pewne- zgóry powzite pojcia co do natury

przedmiotn swego badania, t, j. przyi ody. Przyroda, mówic ogólnie,

praedstawia mu si jako zbiór zjawisk fizycznych, dostpnych dla

zmyslóWf a dajcych si ostatecznie sprowadzi do dziaania pewnych
wfasnoci materyi, jako zasady bytowej przyrody zob. wyej str. 128
i nast. I. Pojru materyi ma tedy znaczenie podstawowe dla przyrod-

nika. A chocia pojcie to wraz z postpr-m nauk przyr<)(hiiczych

iilegao rozlicznym okreleniom: to jednak zerodkowywa ono w so-

bie wJaciwy przedmiot docieka przyrodnika i stanowi ostateczn
jsasad wszelkich jego [wgldów na 8zczefr''^(>^^•e objawy przyrody
1 ich wzajemny do siebie stosunek. W tym duchu Usmholtz, po-

mimo, e jako kantysta dalekim jest od wszelkiego mateiyalizmu, po-

wiedzia jednak w swej epokowej rozprawie o zachowaniu siy (Er*

hatiung dar Kra/t 1847, str. 3), e Utm^c^ nazywamy matery (da«

Daseiende nennen wir Materie); a W. Natanson rozpoczyna swój

znaicómity Wstp do fizyki zob. wzmiank*^ o nim wyej str. 330 te-

mi sowy. str. 5: ^Matery nazywamy to, czemu przypisujemy byt

przedmiotowy.*

Tu ju jednak nasuwa si<^ nam szereg pyta kiytyczuych. Jak
to. czy my. nie przyrodnicy, ale w ogóle ludzie mylcy, nazywamy
^istniejce" matery, przypisujemy jej tylko byt przedmiotowy? Czy
dla nas, jeeli wierzymy w Boga, Bóg nie ma równie bytu przed-

miotowego? Albo, czy uczucia, myli i pragnienia innych ludzi s
poprostn matery? A jeeli ni nie s.—bo o nich fizyka nie trak-

tuje,—^to czy dlatego s dla nas mniej przedmiotowemi od ciaa tych
ludzi, bdcego przedmiotem bada przyrodniczych? Co wicej, mo-
je wasne uczu<a. myli i dnoci, czy one, pomimo caej swej i)od-

raiotowoci. jako akta rzec zywiste. niewt^tpliwe, nic maj snme przez

•^i bytu równie przedmiotowi mto. jak iip. ( i.>]ifo. wiat l«j lub elek-

tryczno? Dlaczegoby, ze stanowiska rozwanej, bezstronnej, a wi^c

prawdziwie ])rzedmiotowej nauki, wiato i ciepo, dobywajce si
2 kawaka rozarzonego wgla, miay by taktami bardziej realnymi
i bardziej przedmiotowymi, anieli wspóczucie zbolaej matki, ogrze*

wjoej skostniae czonki dziecicia, albo myl genialnego badacza,

przywiecajca ludakoci na drodze prawdy?
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Jakiem tedy prawem moina powiedzie, e byt przedmiotowy

jest matertff Nie ma na to adnego prawa ogólnie ludzkiego: nie

daje 8i(^ takie twit rdzenie usi)rawiedliwió ani taktami, ani wymogaiui

lugif-ziieiiii imiysiu. Do \vvj^u>-zrnm takiego zdania posiada prawo

jedynie |)rzyrO(liiik. jako i>fidacz bytu materyalnego, pod tern wszela-

ko krytycziu in zastrzeeniem, e przy takiem, zgóry ]>owzi<^tein okre-

leniu przedmiotowoei, bidzie mia na oku wycznie zewn«jtrzne. wi-

dzialne i dotykalne przejawy bytu w ogóle; e ani w swych bada-

niach, ani w swych wnioskach, opartych na takiem pojciu zasadni-

czem, nie przekroczy nigdy zewntrznej powoki, ciaa bytu, a wic

pozostawi zawsze otwart kwesty^ co do jego strony wewntrznej, co

do j( go istoty i treci. To zastrzeenie krytyczne uwzgldnia te

kady sumienny przyi-odnik, jako badacz speeyalnie mateiyalnej stro-

ny bytu, a tylko jednostronni doktryncrzy materyalizmn rossaerzaj

bezwzgldnie swe pojcie materyi i. nu, j^ytajac o naukowe dane przy-

rodoznawstwa, przyjmuj to pojcie za un/ctrui zasad ogólnego na

wiat ])ogl4(lu.

Widzimy z powyszepfo, e |)ojt*eie materyi. postawione na czele

naukowego przyrodoznawstwa, okrela waciwie tylko zakres badan

przyrodniczych; zaznacza zgóiy, jak stron bytu powszechnego usi-

uje pozna przyrodnik, nie przesadzajc bynajmniej wyników bada-

nia nad innemi stronami bytu, nieobjtemi tern zasadniczem pojciem

przyrodoznawstwa. Przyroda, jako szata materyalna ogólnego bytu,

jako zbiór jego zewntrznych objawów, zjawisk, w odrónieniu od je-

go istoty wewntrznej, jako jego forma, w przeciwstawieniu do »-

wartej w niej redei: oto waciwy |)rz(?dmiot przyrodoznawstwa, okre-

lony cile w uaukowem pojciu materyi, jako ])unktu wyjcia i osta-

tecznej zasady dla wszelkich innych poj przyrodniczych.

Suszno owetro zastrzeenia krytycznego, o którem mówilimy
w te| < hwili. znajduje swe potwierdzenie w rozwoju pojcia maUryi

w nowoczesnem przyrodoznawstwie.

Charakterystyczn w tym wzgldzie jest dno nauk przyro-

dniczych do wyrugowania z pojcia materyi czynnika substancyonahie-

go i sprowadzenia jej, wedle monoci, do czynników dynamioomycli,

ruchu. Caa fityha wspóczesna dy do wyjanienia zjawisk przyro-

dy na podstawie mrii, pojtej jako zdolno wykonania pra^
chanicznej. Sprowadzenie zjawisk do przeksztace energii i jej prze-

noszenia .si^ 7. jednyeh czci przestrzeni do innyeli, wedu<2: praw

ruwnuwagi i ruchu, stanowi gówne zadanie i)rzyrodoznawsT\va. Po-

zostaje to w zwizku z jego temleney nictoclologiczn mechanicznego

wyjanienia zjawisk; ale z drugiej strony, niatery a ulatnia si wskutei

tego coraz bardziej w naukowych pojciach przyrodoznawstwa, trsu
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swój charakter >iUiioi»tntj istoty, a staje sitj • whisciwir tylkr> wyra-

zem farmalnt/m dla oznaczenia pewnego staego })0(lkadn zjawisk

fizycznych. h{>z ostatei znogo rozwizania kwestyi co do jego bytowej,

czyli matatizyczncj istoty. I tak, w mechanice, a wic i w fizyce

opartej na zasadach mechaniki, pojecie niatrryi sprowadza si w grun-

cie raeczy do pojcia maay^ która znowu okrela si (ul(> tylko jako

miara oponi, stawiaiiego pnsez ciao przeciw dtooci do jego porusz-

oia. A wi^ pozoBtajemy ta zupenie w zakresie poj siy i ruchu.

To stopniowe ulotnienie materyi, jako istoty metafizycznej, na

podstawie cisych bada nad zjawiskami fizycznemij zblia pizyrodo*

znawstwo coraz bardziej do idealistycznych pogldów na wiat i po-

twierdza wypowic^dziane powyej zdanie, e nauki przyrodnicze, w imi
podziau jracy umy.suwej, badaj tylko jedn stron bytu, jeii^o stro-

n zewntrzn, formaln. Skoro tak jest, to l)a(lauia tych nauk nui-

>Z4 coraz bardziej doprowadzi do przekonania, e ich pocztkowe
dopiiatyezne zaoenie raetatizyczne, oparte na poj^iu matenii^ nic

okrela ostatecznej zasady wszechbytu, lecz odnosi si tylko do jego

strony zjawiskowej i dlatego potrzebuje uzupenienia ze strony bada
naukowych co do rzeczywistej istoty wszechbytu.

Odyby nauki przyrodnicze nie wykazyway takiego, e tak po-

wiem, fenomenalnego cbarakteru materyi, w przeciwstawieniu do jej

pojcia jako istoty, czyli substancyi bytu, natenczas mateiyalizm

mógby si na nie powoa i dowodzi, e jest wynikiem „naukowe-

j?o" pogli^du na wiat. Wobec za taktu, e pojcie materyi w obro-

bieniu nauk przyrodniczych traci coraz bardziej na mi^tafizycznij rze-

fz^-A^Mstoei, materyalizm przedstawia si stanowiska krytycznego,

jdko jednostronny pogld na wiat, pozbawiony naukowego oparcia

uznajcy samowolnie matery% za najwyszy i ostateczny czyimik

wszechbytu.

Z nsoni^em pojcia materyi na pian dalszy, wystpuje pojcie

ty na pierwsze miejsce w metafizyce wspóczesnego przyrodoznawstwa.

Ale i to poj^e ulegao rozlicznym przeobraeniom, a w kocu
równie z%c»ono je z pojciem mr^Uf w rónych jej formach : poten"

ftfubieff czyli tak zwanej energii pooenia, jako siy prnej, napi-
tej, i ahiuain^y czyli cynetycznej. jako siy ywej. Nie zadawalaj si
tecly dzisiaj przyrodnicy okreleniem sii\. jako pewnej wliisnoci nia-

t^m, lub ])rzyczyny jej racbu, lecz widz w sile jedynie pojcie po-

inoc7iic:e dla oznac^zenia wzajenniego na siebie dziaania cia. Jeeli

A dziaa na B i |)OW')rbije zmian jego ruchu, bd przypieszajc

go, bd zwalniajc, bd nadajc mu inny kierunek, - któr t
zmian nazwano w mechanice, nie bardzo szczliwie, poprostu prrv-

4fleceniem \
- a wic, mówic jzykiem mechaniki, jeeli A udziela B
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pewnych przyspiesze, 'iiatenczaa A nazywa si wii i okredla sie^ bli-

ej, wedug praw mechaniki, jako zmiana iloci ruchu w jednostce cza-

su, lub te jako iloczyn z masy przez przyrost prdkoci w jed-

nostce czasu. Ale |)rzytem zawsze pamita naley, e ten wymz si-

ta oznacza tu tylku jednostronny cz wzajemnego pomidzy A i B
dziaania. To te znakomity fizyk A. Secchi poprostu mówi, e «(y

s tylko rónemi rodzajami mchu {L^uniU d$$ fwrces phi/»iqu$$; prze-

kad z woskiego 1874, T. II* str. XIII), a matematyk Pawb Dt-

Bois-K£YHOND twierdzi we wspomnianej wyi^j (str. 875) pracy str.

102 i nast., ie pojcie materyi, czy substancyi jest w ogóle zby-

tecznem w przyrodoznawstwie, gdy wszystko daje si sprowadzi

do

W tym duchu miowano to atomistyk matmryaln zastpi djr

namiczn i nawet cynetiicztK. Dla cisego bowiem okrelenia wzajem-

nego na siebie dziaania .sii, wystarczao ze siaiujwiska mechanicznego

przyi^HMc prostych ])unktów, czyli centrów si w miejsce atomów ma-

teryahiych. Zgodni*' z tcm przypuszczeniem ju w zeszym wieku

uczony jezuita R. J. Boscoyich (f 1787) z Kaguzy wprowadzi zasa-

f dynamiczn do atomistyki; francuzki matematyk A. L. Coucht

!t 1«57; rozwin j wszechstronnie, a wielki przyrodnik Faraday

opiera na niej swe teorye fizyczne, i Zob. obszerniejsze wyjtki z pra-

cy tego ostatniego badacza: 7%$ nattire of maffor 1844, w Fb. ZO-
NEBA W%9Hn$ehAfi. Alhmdltmgm 1878, T. I, 63 i nast.). W ten spo-

sób przypuszczajc, e owe punkta wywieraj na siebie wzajemnie

siy, przypadajce w kierunku czcych je prostych i zalene tylko

od odlegoci pomidzy niemi, zbudowani > atomistyk cynetyrzu, za-

rnieniajrii ea przyrorl na olbrzymi zbini?iik takicli roiiowisk sil.

Kade z tycli rod'>wisk ])osiada swoje „pole riziaania,** udzieln iunym

„przypiesze," a wici wykonywa pewn „prac," która przybiera

dwojak form : 1) aktualn, gdy si objawia w ruchu, i 2 potencja-

Zl^y wskutek równowaenia si si, dziaanie ich, cho nie mniej

rzeczywiste, nie wystpuje jednak na jaw w ruchu, lecz jest utajo-

nem. I to wanie s dwie zasadnicze formy dzii^ania energii, o któ-

rych wspomnielimy powyej.
Sprowadzenie materyi do sUy i ruchu zgadza si tez w zupeno-

ci z psychologiczn genez tego pojcia. Podmiotowo wytwarza d
w naszym umyle pojt^cie materyi na podsta^^ae wrae doti/kit. Wsko*

tek tych wrae przekonywamy .si, e istnieje cos wzgldem nas ze-

wntrznego, lo. eo nam op<'»r stawia, eo ogranicza nasze dziaanio.

Ten opór za. jakie<;n doznajemy od dotykanego przedmiotu, <i.\r

nam jak na
j
wyraniejsze pojcie o jego nieprzenikliwoci, a wioojegf*

samoistnym bycie, o jego rzeczywistoci {zoh. wyej str. 84:). A k
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bezporednio, przy pomocy samego wraenia dotykowcu^o, do/najemy

tylko skutków fizycznych dziaajcego na. nas czyunikii, przeto naiw-

ny realizm wyobraa sobie, c czynnik Ten jest bytem, posiadajcym
vrylcznie wasnoci fizyczne, wic pozbawionym myli, i w ten spo-

sób wytwarza si^ pojmie matryif jako istoty przedmiotowego, ze-

wntrznego bytu.

Tymczasem, nasze podmiotowe wraenia, same przez si, bez^

porednio, nic zgoa nie orzekaj o iHoeU bytu, dziaajcego na nas

i powodujcego nasze wraenia. Kady obcy byt, przeciwstawiajc

8t nam i dziaajc na nas, przedstawia sit^ nam, z natury rzeczy, jako

co zewntrznego, rónego od nas samych. Ale z t' go nie wynika
bynajmniej, aby koniecznie mia by pozbawiony czucia i myU,
a wic. aby mia by matery w^ zwykem znaczeniu tego sowa. On
uiue by sani w sobie tak samii istoti^ mylt-, jak i my. ulega
takim samym podmiotowym wTaeniom wskutek na.szego dziaania,

ii kim ulegamy wskutek jego dziaania; — a jednak pomimo to, ja-

ko byt wzgldem nas obcy, zewntrzny, nie dajcy si bezporednio

prsenikn nasz myl, przedstawia si nam musi ]^od form mato-

lyi, t. j. jako byt nieprzemkliwy, zewntrzny, stawiajcy opór nasze-

mu dziaaniu. To te w ten, a nie inny sposób, przedstawiaj si
nam wszystkie do nas podobne, równie jak my czujce, myjce
i czynne istotr^. S one dla nas matery, bytem zewntrznym, pomi-

mo, e dla sUbie s istotami wiadomemi: podobnie jak my dla Hehie

]p«jtesmy istotami czujc em i, myhicemi i czynnemi, a wszystkim in-

uyui istotom wiadomym .>iel)ip pi'zerl'it;nvianiy si pod postaci bytu

'r..itcr\'ahn'go. Okazuje >.i tu ze stiuiowiska jjsycbologicznego caa
'>vz<i:ifhio pojcia materyi, zgodna w zupenoci z powyszemi wy-
nikami |)rzyrodoznawstwa. (Zob. te w tym wzgldzie moj SynUze

dwóch wiatów^ str 31 i nast.). *

Teorya cynetyczna materyi, jako ostatni wyraz wspóczesnego

przyrodoznawstwa, zastosowan jest w zupenoci do metody meekor

nietneffo wyjanienienia zjawisk, a zatem ulega z koniecznoci wyka-
zanym ju ograniczeniom tej metody (§ 11,1,). Nie jest tedy wystar-

czaj(; ani do zrozumienia prawidowego ustroju ])rzyrody, jako zjed-

noczonego wspódziaania jej si. ani do wyjanienia og()lnego kierun-

ku jej rozwoju, wytwarzajcego aktyi ziiie coraz peniejsze i bogatsze

objawy -cia. Te nn^todologie/.ne ograniczenia znajduj swe potwier-

dzenie i ze stanowiska metafizyki.

Wszelka teorya mechaniczna 0[)iera si na zasadach ilociowych

i albo wcale nie przyjmuje w rachub jakoci czynników ilociowo

okrelanych, albo te usiuje sprowadzi te czynniki do wyrazów ilo-

ciowych. To te w tym kierunku mechaniczne przyrodoznawstwo
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azczyció si moe znakomttemi postpami, bo wszystkie, na pozór ja-

kociowo róine zjawiska fizyczne, jak: rach, ciko, ciepo, swiatto, elek-

tryczno, ma o;netyzm. powinowactwo chemiczne i t. p. zdoJJo sprowadzi

(lo wspólnego niianowiiiKa. t. j. do pcwnyc h, cile okrelonych \vvr;\z '»w

iiicchaiLicziiycli. Ale czy z tego wyiiik-a. e o^tatrczii^ istot W8zc<;hb\*tii

jej^t nicskuczniia ilo szczeo(')|(\vy( li clciiiciitciw mechanicznych. hi'z

y,'i>zv\k[i [i jako.'ioiri/cIi wasnoci ? Albo, nie sigajc tak daleko, czy z te-

go wyuika, e naukowe wyjanienie^ niewtpliwych danych dowiadczeuia

moe si ograniczy pojciami ilociowemi, moe ^^i(J obej bez uwzgld-

nieniajdbotfct zjawisk, t. j. ich zasadniczyoh wkunaacif Czy zreszt spro-

wadzenie przyrody do czynników mechanicznych nie opiera si jo na

pewnych pojciach co do jakoci zjawisk, bez krytycznego robioro tred

i znaczenia tych poj? Przecie, to w samej rzecz}-, cale mechaniczne

(d zyrodoznawstwo w imi jiewnych dogmatycznych przypuszcze nw-

tafizycznycK ffóry przypisuje zjawiskom cile okrelone wasnoci
jakociowi': a miaiiuwicir przy [mszcz, <' ich istot j»\st Ityt przed-

mi<it()wy. bezwiedny, pozbawiony zdolnoci wiadoniep:< • [jrzejcia -ir

wasiicmi swemi stanami, a wic maten/alni/. Poniinio bowiem wszel-

kiego ulotnienia pojcia materyi. jako samoistnej .substancyi, jrzyrr^

doznawstwo nie moe si w zupenoci pozby tego pojcia, bdcego
punktem wyjcia i gównym przedmiotem jego bada zob. wyej str.

B94V Przenosi zatem to pojcie na pole zjawisk, fenomenalizmn.

Wic te po osuniciu na plan dalszy materyi, jako substancyi, za-

wsze ma do czynienia jedynie ze zjawiskami inaUryan$uii, których

wasno zasadnicz, czyli jako okrela jako ruch, pojmowany fizycz-

nie, a wic jako rucli bezwiedny, bezcelowy i, e tak powiem, bei-

wadny, bo nie zdolny z wasnej inity atywy okrela kierunku swego

lecz znlcny w tym wzgldzie zupenie od obcych czynników.

W obec takiego nietaizycznego Naoenia, nasuwa si cigle na

nowo pytanie: czy wiat rze(zyw'isty. w przeciwstawieniu do zbndo-

wancgo „naukowo" przez przyrodoznawstwo, nie przedstawia nam za-

razem taktycznie i zjawisk zupenie innego rodzaju, o innej jakoci.'

A mianowicie zjawisk, które, chocia take nie s pozbawione rachtu

jednak wykazuj ruch odmienny, jakociowo zupenie inny, bo rueh

uczu, myli i de, ruch wiadomy siebie, zdolny z wasnej inicjt-

tywy przej ze stanu potcncyalnego w stan czynny, a przytem po*

Merowa sob celowo. Czy ten rodzaj ruchu, £aMycznie dany w spo-

sób nie mniej oczywisty, jak ruch fizyczny, mamy wyrzuci, jako nie-

proszonego gocia, za wielkie wrota wiata, dlatt^o tylko, e si nj<

poddaje niewolniczu jirawom mecluimcznym, e si im przeciwstawia i ilo-

niaga sie uznania swoich wasnych praw, acu najmniej równouprawnienii

z wielkociami, pauujccmi w sztucznym gmachu przyrodozuawstw^'
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Cóby to bya za sprawiedliwo: co wicej, có by to byu za

^nauka," a jeszcze do tego „empij \c/na.- któraby dla powzi<^Lych

zgóry dogmatów, a choby dla njpiekniej8zy< li i iiajlo^iczniej rozwi-

nitych doktryn, pomijaa niilczenieiu /akta, odsiaiiiaja< » nowe wpraw-
dzie dziedziny bytu, ale nie mniej realne od zjawisk Uzyczuych? Na-
i-zuca si^ ta nam szereg kwestyj zasadniczych, domagajcych si^ na-

tarczywie rozwizania, a mianowicie

:

1) Czy mamy si^ wyrzec owych faktów dla formu mechanicz-
nych, w które si adn miar wtoczy nie daj?

2) Ozy tei mamy dla tych ^któw zada kam mechanizmowi
przyrody?

3) Czy, nareszcie, mamy si ukorzy przed lo^k faktów jedne-

go i dnif^ietro rodzaju, a witje uzna dziaanie w wiec ii- rz \ uników
uowych. samodzielnych, obok. albo raczej w samym mer hauizuiie przy-

rody: czynników racyonalnyc h. celowych, rozumu, niysii, i przez to

uzupeni i)rzyroduiczy pogld na wiat innym, szt^rszym. obejmujcym
jego tre, jako sw cz skadow, bo uwzgldniajcym zarazem
w sposób naleyty i owe fakta charakterystyczne, odrbne?

Wobec wszystkiego, comy dotd w celu wyjanienia metafizycz-

nych zasad naukowego na wiat pogldu powiedzieli, wtpliwoci dla

nas by nie moe, jak naley da odpowied na powysze, moliwe
w tej kwestyi pytania. Widzielimy ju przy rozbiorze zarówno
twórczoci i celowoci, jak i metodologii nauk prz\ rodniczych i przy-

czynowoci i§ 8.2 i § 11.118 z przypiskamiu e oba tp czynniki,

narzucajce si nam z i-(')\vn sil taktyczn: zewntrzny i wewntrz-
ny. tónnalnY i treciowy. meehanicziiY i ccloww cmitiryczny i racyo-

uaiuy, w u<>-«*le realny i idealny, zasadniczo l>vfuijnuiiej si nie wy-
czaj, przeciwnie, w rzeczywistym wiecie wszdzir' i zawsze ze sob
si cz i nawzajem si uzupeniaj. A z tego wynika, e i praw-

dziwa nauka, liczca si z fakfami. nie natugajca rzeczywistoci do

swoich doktrynerskich uprzedze, z koniecznoci oba te czynniki rów-

nomiernie nwgldni musi. Poniewa za przyrodoznawstwo, opiera-

jc si na pojciach materyi i siy fizycznej, samo tej strony we-

wntrznej, racyonalnej, celowej bytu nie bada, wic uzupenionem
by winno w tym wzgldzie przez nauki, roztrzsajce ( yalnie ob-

jawy, nie objte jego pierwotnemi zaoeniami. A do tych nauk na-

ley przedewszy.«^tkiem metafizyka, majca za j)rz( <lnuot urobienie mo-

liwie penf^fro poj(^( ia bytu na podstawie danych, zaczerpanych ze

wszystkich nauk specyalnych, nietylko z przyrodoznawstwa.

Pojciami materyi i siy nie wyczerpuje si jeszcze ostatecznie

metafizyka nauk przyrodniczych. Ich korons tak zwane prawa przy-

rody, pojte przedmiotowo, jako prawa samego bytu, w przeciwstawie-
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niu do podmiotowego sformuowania przebiegu zjawisk w przyrode.

a zatem do praw naukawtfch przyrodoasnawstwa (zob. wyej str. iSQu

Ostroiiiejsi ])rzyrodiiicy uwzgldniaj w sposób naleyty to mioit

rozr(')iiienie; wiadomi s zasad, klóie jodyu i daj im j^rawo do

pro\N'adzenia przedniiolowycli wniosków z danyili ])0(imiotowycL Ale

ostatecznie, jak wszelka nauka, tak i jirzyrodoznawstwo, d^y do |K)-

znania tego, co jest rzeczywicie : bytu, i nadaje swym niewtpliwMn

wynikom znaczenie przedmiotowe. To te w tem przedmiotowem

znaozcnia pojmuj np. prawo cienia powszeclmego, albo prawo nr

chowania energii i t. p. Pojcie praw przyrody przyjmnje zatem sa-

zwyczaj charakter bytowy, mHa/Ujfesn^,

Stosmiek krytyki filozoficznej do praw przyrody wynika bezpo-

rednio z naszego dotychczasowego rozbiom stosunku filozofii do

nauk przyrodniczych w ogóle; nie wymaga tedy nowego nzasadnkiu
Dla jasnoci atoli i csoci w tak doniosej kwestyi, która dla wiehi

jest })()(lstaw ich o^('»liiego na wiat jiogldii, s])r()vvadzamy odnoi^ni

wyniki krytyczne do nasttjpujcych zda zasadniczych:

l' Tak zwan«' prawa przyrody pozostaj w cisym zwizku

Z metodologicznemi i metatizycznemi przypuszczeniami nauk przyrcKi-

niczych i mog by zastosowane bez zastrzee jedynie w zakresie

tych przy]niszcze.

2) Bezwzgldne uogólnienie praw przyrody, t. j. ich zastosowanie

nictylko do zjawisk materyalnyeh, fizycznych, stanowicych bezpoir«'-

dni przodmiot prz3rrodoznawstwa, lecz do wszystkich w ogóle objs*

wów bytu. daje si usprawiedliwi naukowo jcdMiie na podstawie po-

|)rzedni<^<) dowodu, e wszystkie w ogóle objawy bytu maj wylc**

nie charaktM- iiKitri-yaluy. tizyczny.

3) Póki me przedstawimy owego dowo<lu, t. j. ]>óki zmuszeu:

jestemy nzna istnienii* cal\'ch sz(M*egów faktów o charakti^rzc samoist-

nym, odrbnym, rónym zasadniczo swoj treci rozumow, celow od

zjawisk fizycznych, dopóty praw przyrody nie mona uzna ani za jedyne,

ani za nn iwysze prawa wszeelibytu. Przeciwnie, w takim razie, naley

uzna dziaanie w wiecie nietylko tak zwanych praw przyrody, lecz

i dziaanie innych praw, okrelajcych zwizek i przebig owyc$h in-

nych odrbnych objawów bytu, a mianowicie praw racyonalnej celo-

woci (zob. str. d84\

4i Idea jednoci wszechbytu, wynikajca z naszej organizacji

umysowej i z danych dowiadczenia ii? 5 -j
,
doprowadza do przek^-

ii;tiua o jednoci i wewntrznej zgody praw wszechbytu. Jeeli t**^iv

ziiiUjszeiu jestemy obok |»raw przyrody uzna zarazem i dziaani'

innych praw dla owyth oilit;byt:h objaw<')W. natencza*? wszystkie ti

prawa, hzyczue i rozumowe, razem wzite musz si wzajemnie uzu-
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pelbiaó i jednoczy. Inaczej mowy by nie moe o jednolitymi pe-
nym i konsekwentnie rozwinitym pogldzie na wiat*

6) Chocia si okazao, e badania nauk przyrodniczych nie obej-

muj wszystkich, faktycznie danych objawów wiata, wskutek czi ^d

i tak zwane prawa przyrody nie mog by przyjte* za jedyn zasad«j

ogólnego na wiat pogli^du; to jednak uznane byó musz za niezbdne
-khidowc czynniki takiego pogldu, jako slreszczaji^cc w sobie wszyst-

kie U' (lane, które dotycz stroni' zjawiskowej, fenouirnalnej bytu, od-

dziaywajcej na nas z zewntrz, a wi^c na nasze zmysy.
Szczegóowe rozwinicie i wszechstronne przeprowadzenie wyo-

onych powyej zasad metafizycznych, nie jest zadaniem wstpu do
^ozofii, lecz samej filozofii. My tu zadowoli si musimy jedynie

wyjanieniem tych zasad, jako zasad, i ich cisem udowodnieniem
na podstawie kiytycznego rozbiorta stosunku filozofii do nauk przy-

Todniczyoh.

1. Materya i sia. Pogld naiwnego realizmu uznaje matory ai samoist-

D istot, czyli snlMtancy beswiedn, zawierje w sobie siy, jako pn:jczyn swych

objawów. Pogld ten jest bezporednim wynikiem omysowego rozwoju czowieka
pod wpywem podniet sewntoinych, a wyjanienie jego genezy wpada w zakres

Pocztek psycbolof^'i< zny poj^ria silif zaznaczylimy juz wy&ej, mówif o ideach

i o prawie pr^yrayny (str. 178 i 386). Widzielimy, o J.ocke pocztek tego poj<;cia spro-

wadza do objawów \mU. nznajf^oj AfAAf* za pr2;y('7'u pewnych dziaa i ru liriw. Po-

jad za inaterip zaruwno Lt^i k*'. jak IJEin t 'jzkoa szkocka i7.oh. str. 12) cz wpraw-

dzie w ogulo z wracniaiui zniy.sloweuu, ale jogo waciwego róda cile je^^^^-ze nie

okrelaj. To banio si odnosi i do nauki Uebkeleya, nazwanej przez iiieyo inuHaUit/a'

iizwumm Wedug tej nauki, matoryi, jako samoistnej istoty wcale me ma, lecz istniej

wyhiemie suMancye du^om (spiritnal aubstaooes), które, oddziaywajc nawzjem na

liebie, wytwanj idee o wiede zewntrznym (zob. str. 11).

Sprowadzenie genezy pyehologicznej pojcia materyi do wrae dotykowudi nar

potfkamy najwyraniej u znakomitego twórcy psychofizyki, T. FKrtiNERA. Zob.

tym wzgldzie szczególniej prac jego: Die physisclic. und phUosophi/iche Atomen''

khre. 2-gie wyd. 1804, rozdz. XV i XV 1, gdzie traktiige o pojciach: mateiyi, sub-

etancyi i siy.

e naiwny realizm wytwarza swe pojcie materyi guwui*' ii i [loJ-r iwio wrae
!otykowycb, a mianowicie oporu^ doznawaneero z 7:ewntrz, o teni przekonywa take ta

jk(4i(^noA, e w pojciach wikszoci lud/i byt przyjmuje charakter tembardzi*'j mate-

n-alay, im wikszy stawia opór dziaaniu podmiotowemu. Powietrze naiwny realizm

^otów uzna i» mniej materyalne, anieli kamie, a eter nawet fisyrcy dla tej samj

pizyczyny pnedwstawij czsto mateiyi, chocia w swej istocie nietylko metafizycznej,

de i fizycznej, eter pojtym byc moe jedynie jako pewna odmiana materyi (zob. niej).

Od pogldu naiwnego realizmu na mateiy i si odróni naley' pogldy teore-

tyczne filozofii i przyrodoznawstwa, urobione wedug potrzeb nankowego wyja^nienia

twiata i jei^o olijawów. Te ostatnie pogldy zmieniaj si naturalnie stosownie do po-

tpu bada naukowych. Zaznaczymy u n«^waniej6ze chwile w historycznym roz-

**ojtt tych poje.

8lm«, Wsl«p 4o fllosoSi. ^
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W Rtaroytttoci najkonsnkwentniejszj pogld na materj i sili} resewia DmO'
KBTT (v Y-tym wieka przed Gh.) w swej aUmwhfce^ która si wpzawdze f6rai od

uow>{zy< ]i teoryj (pnypaszcsB np. róoe ksstfotty nied^dc i t. p.y, ale pomimo to n-

\vir;rn w (.)>io ju \v.s/y<tki.- i /.ynniki póniejszej atomistyki. Zob. Kblbe, PhihtOflik

der Urifcinn, :Ww wyd. I, 6»l i nast.

Platon pojmuje w TymettKzu inatory, jako surowy tnnfrri/a. 7. którep-o H.)^

wiat wytwoi-zy. Odnone zn pojcia Arystotelksa c/ si jak najrislej i j-..^*

pogh|d.'ui na róne zasady czyli pr/.yt.zyriy zjawitjk. o czcm mówilimy wyej (.str. ^iSii

Wszechstronnie rozwiuii^ty systemat nMtmjaiizmu, oparty na pojriu mater\T, ja-

ko wycznej zanady wszechliytu, wyoy ju znany rzymski poeta pierwszej wieko

przed Cb. Lokrbctusz (T. Lucretius Oaras) w swjra poemacie: Jh rerum natura (ei

8tade 1874). Opiera on si wprawdzie na filozofii EnstiBA, ale rozwin^ odpowiednie

pogfldj szczegóowo i konsokwentoie. Nowszy rozwój materyalizmn w wieka l^ijm

(Lamettrib, Diokhot, Holbach. Cabanis) i 19-tyni (K. Vo(T, BticHSER, BfOESCBOTT,

D. Strau.ss), nic zgoa zasadniczo do pogldów Lukr<M'yasza nie doda.

Kartkzyit.sz pr/yjniiiff za zasad swego pogldu na wiat dwie wprost przviff

nn i vvv( zajr»» si nawzajem suh-t.in* yc : mylc i rozcig. Przez to sta "si tvpo-

wyiii przod«;tavvicie]eni dualizmu {mh. wyej str. .^1)1). Materya je.««t wanio, wedlng

uie?o. snl->taiiey rozcig, .lest ona poil/ielti i rozpada si na nme ciidka u ruiirm

ksztacie? i wielkoci, które atoli nic posiadaj adnyci si wewntrznych, Its-z podlegaj

ruchowi jedynie wskutek cinienkk lub uderzenia z zewntrz. Zob. szczególniej wspom*

niane (str. 10) Prin€ip>a jego, Oz. Il-ga: de priwApm rerum maieriaium,

Pogld Kartozjuaza na matery postoyl wprawdzie za ponkt wjjdda dla iiHy

chanicznego, a nawet, e tak powiem geometrycznego wyjanienia jawisk fizyosych.

ale z powodu wyrugowania siy z materyi nie nadawa si do bliszego okreletii
[

y-

rzyn ruchu fizyr^nego. To t« zarówno Newton, jak i Lkirkitz uzupeniaj odnc^n!*

pogldy lvart«?zyusza dynamnznem pojciem materyi. Wedug tego pojcia, sita *;tani>-

wi istot materyi. Co do Newtona wid7.icli>iniiv to ju wyej, wspominaj ^e o jc^n U'0-

ryi cienia pown/ecbnego tstr. ;180). /rc-zfn mówi on jak n;\jwyra/aiej w przedaioMrio

du przywiedzionych {>\v. U) Zasad: „Omnis philo.Hopliiue ditficultas in ck) yersari v«ip

tur, ut a phaenomenis motuum inve*tigernu.s vireti naturae, deinde al) his vibus di-

munstremus pluumomena rcliqua.*

Leibnitz dowodzi, e matoija Eartezyusza, jako snbatancya rozcigi pojdiawlo-

na si, jest zupenie bezwadn; dlatego zjawiska ruchu wyjani nie moe. Istot by-

tu, tak materyalnego, jak i duchowego, jest, wedug Leibnitza, ma asynna (vis acti-

va). Rozliczne jej rodzige, czc si ze sob, wytwarzaj pewne orodki, czyli jedno-

1

ki si, indywidua, nazwane przez niego mouadnmi (jioyac = jedno*'), a okre,lane. jak

atomy formalne , w przeciwstawieniu do atomów ttuien/aluycJt^ all)0 t«». jako „punk*

ujetafizyczne, fzyli stii^tancyalne (points de siili>tancei. " Stosownie do n»iiY< h wa>:iO

sci si. wchoil/.ii \ I h w skl i.l monad, przyjmuj one róny charakter. Ale w.szystki-^

jako zawici djic w >ultic .-^Uy czynne, o)darzune >aiuurzutiioci (spontanite), s t^zea.^

pudobueui do duszy^ wic przejmuj si te do pewnego stopnia wasnemi sweiiii staaa

mi, jedne w sposól) bezwiodny, ciemny, zawiy, inno w sposób coraz janiejszy i wyra<-

niejHzy. wiat rzeczywisty, itiniobnio, jak i kada rzecz szcseg^owa, konkretna

zbiorowiskiem monad, ukadajcym swe skadowe czynniki w ugodzie pomid^ aoU

i z pozostaym wiatem, celowo, wodng ustanowionej przez Bogi zgóiy harmonii ^ks^

monie pre<^tab1ie). Z tego punktu widzenia materya staje sii) tylko fawiakiem. frnomt-

netn^ upra\\7iionem i uzasadaionom wprawdzie rozumowo, lecz zawsze tylko jawtsldea

nie i<tot, fenomenem nie .suistancy (un lumiene regle et exa<;t, quT ne trompc poiri'

(|iiand un prond gard aux reges al>straitus de la rai-jon;. Zob. szt^Etiguinioj roapra^^^

I

Digitiiica by Google



§ 11,3,1. MATKKYA I SIA. 403

L>aBsiTZA: Synthne iUMveau (U- Ui mifnrf 16!>r» Jm imnadologie 1714 i PmirijH-H de

ta matm 1714 [OeuvrcH phHosophu^, wyd. F. Janeta 1866, T. 11, 526 i njtót., 594
I ingt, oiu 60B i nist).

W Mtm. mooadologii Leibnitaa rozwin w nown^ch <wach Hebbart bwóJ
pogM na wiaty s t lAafaiic, se Bulwtaneje jednostkowe, nazwane reaomi (Reale), ob-

darza wycznie zdolnotei .MmofocAot^aftia. Wsselkte jawiska fizycme i psychiczne

poobods, wedug niego, ze zwizku tych su)stancyj i i( h dziaania samozacbowawczego.
Mat^m przedstawia si z tego stanowiska jako „zudzenie praedmiotowe (obje< tiv6r

^ l eiii Zoh. jp<„a> Haupfpunke der Mt taphysnk l^SOO, Werke, ed. Hartenstein, T.
i II. K»J. >tr. 1 i nast, Podotnie i nnwsze pogldy n<'który(;li fizyoliigów, pm^jisuj-
'•y li flcmnitoiii materyi wlasiio-ci p^yi-liicrne, czulosri, pamici i t. p, fzob. wyej str.

224;, sprowa(lzajr\ :ia<jaJai«;zo do luouadulog-ii Leibnitzfi. Materyu jinlnak, wyposaona
w takie zdolnosii, przestaje by matory, a zblia si ju coraz bardziej do pojcia sub-

^taacjri mylcej.

KAirr wyloyl sw teorj matoryi we wspomnianem jui (str. (^) dziele: Ponf-
ki metafisyczne przyrodotnamiwa. Zgodnie % zasadami swego krytyeznogo aprioryzmu

vidzi on w pojciach matetyi i siiy jedynie wyniki dziatalnoei nniysla, arabljcego
mater^iU Jowiadczenia wedug swyi h podmiotowych katc^oi^j. Pojria to zatem nic

nie orzekaj o rzeczy sanioj w sobie, lecej za obn^beiii naszej pojtnoci. To zastrze-

enie naley ne na uwadze przy wszystkich dalszych okreleniach. Istot matcryi

-prowadza Kant do dziaania si jM-zyciz/ania j odpycJtania. Obie s nh''/}H^i]w. dla kun-

straki-yi pojcia matoryi. Gdyby w materyi dziaao tylk<i przyci^LMUK . natenczas

wszystko zbi^oby si w jeden punkt maromatyczny i zjawisk laatjryainych wcale hy

nie byo. 1'izy w}'lcznem za dziaaniu odpychania, wszystko iy si rozl)ieglo w nie-

skoczono Z ^fm samym skutkiem. Tylko dziki dziaanin obydw<')( h tych si, materya

podlga mchowi i wypenia przestrze. Ze siy odpychania wynika zarówno nieskoczo-

na podaielnose materyi, jak i jj rozszerzalno; Rudi matcryi podlega prawom mecha-

nik Wszelka zmiana w danym stanie materyi spowodowan by moo tylko przez

pizyczyny zewntrzne. Ilo materyi w przyrodzie jest niezmienn. Wys"k;t donioso
teoiyi Kanta dia rozwoju poj nowoczesny przyrodoznawstwa wykazuj*- A. Staplkk

«r specyalnej pracy: Kanta TTieork di^ MaffTir 1S^"1 7xih. <7f'7f'L'''tlniej str. 239 i nnst.

Nie nlega wtpliwoci, r tfoiya niatt-iyi K;int i ]n/\ ' zynia si pod wi«^'loma

wzgldami do owego objawu w lu/woju u;iuk pi7,yudui> :zy< h, kt<»ry nazwali.>siuv wy»»j

^tr. 3P5s stopniowem ulatnianiem si pojcia materyi. Najbardziej chai-aktcrystycznym

i pouczajcym przykadom tej tendencyi w nowoczesuem przyrodoznawstwie jest nauka

o ciepe. PMZ dngi czas panowaa w fizyce teorya matoryalna, wedug której ciepo

oznawsDo za pewien rodzaj materyi, nazwanej cieplikiem. Byli nawet fizyir^' (Rote

t 1891, Marat f 1708), którzy dowodzili, e zwayli cieplik. Póniej wytworzono teo-

ly jni barddej subteln, uwaajc cieplik za pyn iu< ir,i:ki. Zaliczano •^'o tedy wraz

z eterem wietlnym i pynami ©lektrycznemi do osobnej kato^'oryi cia niowakidi (im-

ponderabiLia). Dopiero .Sahi-Car^ot ff 1828^ wypowiedzia zdanie, e ,i ri»!plo ulega

•^•gólnym prawom mei^baniki," a w polowie nii^/ci^f) wieku Hor. "^Iayf.r i J<»rf,K uzasad-

nili terfnMynamikii, i. j. teory cif^pn. iako jclncj z tortu rn> tyii, dziaajucej w pmro-

d/.ie. Wedug tej teoryi enertna « Icplna pra * hodzi w uicrhaniczn. a nK'<'haiiiczna

H- depln; a wic nie uia tu ju mowy o okrelonym substracie materyalnym ricpa,

lecs dziaanie, meh, wedug stayci praw mechanicznych, przyjto za podstaw dla wy-

janania odnonych i^awisk. Zoh. w tym przedmiocie W. Katamsona Wtt^ do fizyki,

fitr. 146 i nast.

Podobnie i chemia przybliasi wedle moenosci do cynetycznej teoryi materyi. 1 pa-

plach powiedzia, e udroga, któr czsteczka powietrza lub pary zatacza, jest niwnie
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okieslona, jak orbita planety. LATOiSfBR fiiA, ojciec chemii nowocawsoej, wjkan. ie sU-

Ijmj niezmiemijm csynnikiem cia jest ich diiar. Ciaa wskntek wpywów meduaio.

Dych, fi^cznych i chemieznych ulega mog najioalicziiiejszyin zmianom skupienia, ukb

du pierwiastków i t. p., pomimo to idi ciar pozostaje niezmiennym. Oiar za^ ciaa

jest tylko szczegóowym pr^rMl^i^ powHZeclinej siy cienia, a wi.^c objawem icv^V

7M '/onyni z prawami mechanicznemi racba. To te na tej podstawie wprowadzono ajur

nik cynetyozny do teoryj cliomir/nyeh.

r<>7.yni to w ostatnim czasie szczeirólniej W. Ut^TWAi-n. kt^Sry w matm i widzi

tylku „/!/iur czynników energii (Komplex voa Kuer^iefaktoreu) " i iK>pro3tu mówi e
wskutek gbszych bada materya ginie t,verscwindet) wobec energii, wyst<.*puj*:cj us

pierwszy plan w pojciach prz^-rodników. 2ob. jogo: SUtdim sur Energetik 1891, oiat

wykad: U^r ehemiseke Enetyiet Natarw. Randscfaao, Listopad 1893. Z tego pmdrta

widzenia starano si wyjani nawet powinowactwo chemiczno da rónorodnych, jako

wynik ich energii potcncyalnej, gotowej do dzhdania przy odpowiednich waranlcadL

Pod tym wzL'I .'l«'ni zob. rozpraw.; Sr. Kramszttka p. t. Energia^ w jego pi^wiedzie'

nych ju f>-tr. :86) Szkicach, str. 247 i nast.

*(>mimn tffrf) w-zystkif-f^o, nauki |)!7,yroilni<7:(; pr/,y wyjanienia zjawisk, nie tnth

-u; pr/t nirsr lir/w/,iil..-diiie na pole lenomeuaiziuu, wyzwoli si<? zupenie 2 poj^w

materyi, jako siibstratu zjawisk tizy<iznych. Wynika to z logicznej i empirycznej czn**-

ci poji- jyawiska i Istoty, fenomenu i stibstanoyi, u której mówilimy na swojem miej-

sca (§ 5,4.). A c nauki przj iodnicze badaj zjawiska fizyczne^ wic zawase ammne
bd sprowadza je do wasnoci i dziaania istoty, ca^Ii sabstancyi fis^eaiiy, t j. matc*

ryi. Dlatego te KA:&witL popnwtu, mówi: «Bnergia moe istnie jedynie w potien'

niu z iiiatery^ (Mattrya t rfM-A, przeldad DicKSTKfiiA 1879, str. 100).** wiadczy etcs

równie i henna. która ostatecznie, pomimo zasad cynetyeznych. nie moe sif; wyrzec mt-

teryi, jako sulistratu proeosuw chemicznych. Iadania ostatniej doby nad pierwiiistkaini

chemirznenii luiiirowarhi.^ wprawdzto »'f>rav; jardzicj na myl. e one natury zoonej

i pochodz z jcduej pi«!r\v<»tii('i uiiiteryi, nazwanej przez ( kookes a ^protyh-ni.- a ^tui

(j. Wendta „pranmtery s l i>.tol pomimo to bez materyi, w ten lub ów sposób poj-

tej, na tem pulu adn miar obej si»; nie mona, Zob. W. ChoojiKS, Die Gaims der

Mlmentey przekad z angielskiego 1888 i Odstay Wendt, DU EnfwiMung der JSI^

mente 1891.

Stwierdzaj to nareuzide najnowsze pojcia pnyrodników o eterze, jako oatatecs-

nej substancyi prsyrody.

Pojtfcie przyrodnicze eteru okazao si nieodzownie potrzobncm zarówno dla ust:

ni».'eia niewytumaczonego dziaania cia na odlego- lacto in distans), jak i w ogóle u'

wypenienia próni, oddzicijecy ei;i!\ i ifh c/stet-zki pewnym realn3'ni bytem. «uti.-t4a-

»-y. Dzi nawet. w»'iltu- ^ów ziuikoiuitfjo fizyka W. Thomsona, eter jest ,jed}"C:i

substiiuoy,** k'acj i.Ntuienie pizyrotuik zniii-zony jost uzna*-. .Jest on posredniken'

w dziaaniu siy cienia i ciepa, w przena^zaniu al wietlnych od najodleglejsrycii

gwiazd 1 nadto wtacza sit; pomit^dzy atomy, przenikajc pory wszystkich cia, «tak jai

woda wsika w gbk. Obliczono nawet, ze eter jest o 15 tiylionów naty lejszy «A

powietrza. Co wicej, wedug cynetycznej teoryi mataryi wspomnianego hadacw, op»-

tej na zdaniu, e atomy materyi s wirami (rhiigs) eteru, same ciaa materyane nie H
niozem innem, jeno rozmaitemi formami mchu eteru. A znakomity twórca njnown^
teoryi elektrycznoci Ubmrtk Hebtz poprostn mówi, o wszystko, co jest, powsts*

o z eteru.

tych pogldach na eter daje jasne pojcie pikna praca .T. .T. Boiirsui^ui'

(> dowiadczcniiuh H*rt?f(. Bib). War*7. T. 1, 08 i nast. Sam za i»Ttz pnei-

:.tavvi w spu^i»b ogólnie przystpny wyniki swych badau w wykadzie: Ueber dif !>
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:ithio„^e/i zwischm Licht u. Khkhi<itiit \ai)(itvkatiiv tu iiii^d/^^- innenii nast<fpi-

jte zdanie: )vv houtigrn ! n^^ik liogt die Frage nicht luehr forne, ob aicbt etwa
AJlee, was ist, aus dcm Aetbor gtischarten sei."

Kie trudno zrozumie, o takie wyprowad;sonic materyi z eteru, js^ równie twier>

dsMiie, ze eter ,p<niad» odmienne^ mii ctela msteiyalne, laanodei,*' nie wynosi nas bj-

najmniej ponad mateiyAln metafi2jkQ przjTodomawstwa. Ostatecznie bowiem i ton

eter jest tjlko liiaz, Iiaidziej lotn i mcliiw mateiy, ale zawsze materj o wasno-
cHKh tajetajuh. Bo cbocia matematyk J. Schbsingbb nadje eterowi charakter psj*

cbicBiyflKe 'Entstehimg der physisclien u. geiMiffm Wel aus dein Acther 1882), a FiL,

Spiller w ksice: Die UrhrafL des WellkUls 1876^ atosaniia eter z Bogiem, co na*

wi^t IIackkl, skaniajcy si obecnie do panteizniu. w wykadzie, niedawno mianynj,

ii/naje za «rozumn form religii** fDrr Monismus ais Bnnd rwi.9rhrn RHitjhm und
Wis^rnjirhuft 1893, atr. 16): to cbyha atloii liz>k ua tnkie pojcie etoru '^i'; nii) zgodzi,

^to nie wi<jdziab3', co z nim w tizyi c poezuf. 1\ te adne teorye przyt odwie cteni

nie s zdolne wyzwoli si ostatecznie z pojcia materyi, wchodzcego w «kad motali-

zrcznych s^oeii przyrodcHmawstwa.

Tylko przejcie a pola specyalnej metafiisyki nauk przyrodnic^eh na pole metafisy-

ki oyobi/) fBoMoficMnef daje badaczowi monoeó imodyfikowa krytycmie poj^io prayrod-

oicie natesyi, Dzap^biió je cynikami, zaczerpanemi z innych dziedzin byta, a miano-

wicie z dziedziny objawów psycbicznych, umysowych, dziaania celowego, i przez to

urobi naokowo szersze pojcie 8ubsanq/i oyólnej^ jako jednej w sobie zasadniczej przy-

wszystkich objawów bytu, a wi< »• nctylko fizycznych. Wz i p^iyi hit znyrh. nictylko

materyaluTch. lecz i rozumowycb. Takiog^o prv:n}fia atoli na imie metalizyki opolnrj

oir; mona wymagra od przyrodnika-s])tM yalisty. ktTiry. jako spctyalista, ma zupeno pra-

wo pozofitar w zakresie zaoe swej specyaliiu.sci i dy do wyjanienia odpowiednicb

zjawisk przy poiiiucy tych zaoe. Wic te nie ma powodu protestowa przeciwko

przyrodnieaMinii pojcia materyi, czy eteru, jeeli tylko przyrodnik wiadomy jost granic

piawidowego zastosowania tego pojcia i nio ma go za jedyn i bettczgtdn zasad

bjttt. Gdyby bowiem to esyni, stanby, bez nankowego uprawnienia, a wic samo-

Yonie^ sa stanowiska materyalizmu i przyznawaby si do ogólnego na wiat pogldu,

nie uwzgldnijc ws^stkich tych objawów >yta, które nie wpadaj w zakre« bada
pi^rodniczych, a stanowi jednak niwnie realny czynnik wszechwiata.

Niewaciwo pomif^'szania nauk przyrodniczych z materyalizinem wykaz.ila kryty-

ka juz uddawTia. T/iteratury odnonej z powodu sporu o niatcryalizm ju nie pr/\ra-

czamy. Podaje j Leberweo. T. llf, 474 i nast. Tu powuujomy si tylko, jako na

ostateczny wynik owej krytyki materyalizmu, na dwa zdania takiego bezstronnego

w Igrm sakiesie myliciela, jakim jest Alb. Lamoe, kt6ry w swj JBistoryi i krytyce

maiaifaU9mu (zob. wyej str. W) mówi mid^ innemi^ e .oparcie filozoficznego pogl-

du na wiat wycznie na nankach przyrodniczych nznanem by musi w naszym czasie

za ffioHiflc9En polowieino najgorszego rodzaju,*—a materyaltstom zarzuca, e «w spo-

sób naiwny nieznan matery przyjmuj »ye<lyN/j su)stancy.'' (Das gan/e Cnfenieh-

men, eine pbilosopbiscbe Weltanschauung ansscbliosslicb auf die Naturvvissenschafton

U-ie^^n zi wollcn, ist in un«prer Zeit al- eino pbi!oxophi-cho Halbbeit der schlimsten

Arf zii Itezf-ifhnen."—,Die Materiali>ti'n nehmcu in naiver Weise die unbekannte Mate-

rie ais einziL-^e Suhstanz." Zol.. ;}-iie \wd. T. II. 14; i 217).

Podajemy tu w kom pra< u, które wraz z przytoczonemi powyej, sin/yr mog
pomoc do gbszego wniknit.t ia w poru^izone kwestyc o mater3'i i sile, tak ze btano-

wiaka empirycznych danych, jak i ze stanowiska krytyki filozoficznej.

PrzedewBzystkiem wymieni naley prace podstawowe znakomitych twórców i wspó-
czeKujcfa praedstawicieli nauki o energii i mechanicznej teoiyi ciepa. Do nich nale:
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Rob. Mayer, Bemerhingm uber die Kriifle (kr unbeleben Xatn\ lAtitags Aa-

nallon der Chemie, T. XLII, 1842, sfcr. 233 i nast. JeBtto niewialkt artyku, któiy je-

dnak wypowiada widkiej doniosoci hipotez, e pontewai cieplik waciwy ognewane-

go gazu przy cinieniu staem jest wii^kszy od cieplika waciwego pnj objtoci staej,

a gaz prT pierwszym sposobie ognewania, mssenajc si, wykonywa pewn piao.

której nie wykonywa pny dragim spusoiii<\ przeto praca ta jest równowan&iem ntim-

cy w poti-zeinych do og^rzania gazu ilociach ciepa. Na tej podstawie obli* zy Mayer

o uzyslianie jednej kaloryi ciepa (t. j. iloci ciepa niezbdnej, aby jeden kilogram \r(r

dy z zera o«,Tzar na 1 stopie Cel-^yuszn) jn t równowane z podn!e«*ioniem kilv)'jrtiii i

o inetrów, t. j. oblirzy ruwnowaiiik iiifi haniczny ciepa na 366 kilograniów. iU-

ohiiutk ren ok?\z?l si<; nie zupeliiif doklfiduyui. ale zawiera w sobie empiryczn podsta-

wa; dla ujt' liaiiirztiej teoryi liepla i zarazem dla nauki o zachowaniu energii Zob, t«

zbiór odnonych prac jego p. t Mechanik der Wonne 1867, 3-de wyd. 1893.

Zasiugigo tu na szczególn uwag, e za punkt wyjcia Mayer pnqrjmowaio dde
pojcie przyczynmookiy a mianowicie pogld, e przyczyna i skutek s tylko rAneoii

stronami jednej i toj samej rzeczy, c zatem przyczyna r6wna si w istocie swej skut-

kowi (causa aoquat effectus). Z tego wnosi, e skutek jof$t waciwie tylko nowoo

uksztatowaniem przyczyny, nic zmieniajcyin istoty rzeczy. A to wanie l»yo pod>ia-

w idei o przeksztaceniacli jcnlnoj w sobie energii, znchownj;!* <j niezmiennie swo-

j tre i tdtn. Zoh., comy wyoj powiodzieli o prawic pizyczyny § ll.f. saczegól-

nioj str. :578.

jAMhs i*KEscoTT .louLE przcdstawi Towurzystwu filozuli- znemu w M&ncbc>ter

1843 rozpraw.;, w której wykaza, e sia, czyli energia (power) prdu galwankmego

nie moe by zniszczon, a gdzie czhc jej pozornie ginie, tam pojawia si ciepo, jsko

j< j równowanik. Na tej podstawie w dalszych pracach wypowiedzia równie zssad'^

zachowania energii i dochodzi do doUadniejszycb, ni Mayer, oblicze mechanicznej i

równowanika ciepa. Prace tc wydao Towarzystwo fizyczne w Londynie p. t. Sotnt^-

fic jtapers of f. P. Jouh, T. 1, 18is4, T. II, 1887.

H. Hei.mholtz sfonmiowa w r. 1847 cile za pomoc równa matcmitvczDv-^

zaftd zachowania »'ncrcrii \v rozprawie, wyej przytoczonej (str. 393); zolt. t« jego.

WisHcnsohafiynhf A>>)HintUun(fai, T. I, 1882, str. 12 i nast. Tu naley praca jego: U'-

ber dtt' UV</v/<t'r/.//^7 der S<itnrkr(ifte 1854, zamieszczona t^o w jego: Yorb-t^g'

M. Ucdeiu 3-cic wyd. 1k84, T. I, 27 i nast.

Francuzki fizyk Ad. Hirn równie jn od r. 1843 zj) >>i samodzielnie hadaoia-

mi nad równowanikiem mochanicznym depta, Zoh. jego: £ecfccre^ ttur VSgiiMitni

mScaniM de la chaleur 1858. Nie wspommj o nim wprawdzie zwyke pnegldy lii-

stor3'Czn6 nauki o energii, ale sam liob. Mayer przyznaje jego san *<! -ieltio w wykh-

dzie z r. 1860: Con9equenetn der Wdrmemeciumik (Mtchanik der Warme^

wyd., str. 21 U>.

.1. ('. Manwbli.. prócz znakomitych prnc ^po^yalnych. którcmi si«; przyczyoil d"

rozwiTii«;cia nauki o enortni, wyda hardziej j)r/\ >t.;|)ii p. t, Maitcr and moion ISTn

przi kad polski S. T)i( ksteina 187U. .Tcstto krutki. ale mistrzowski wykad opdnui

za<:id iiu" !!Ti!ki .];iku podstaw fizyki, t. j. wszelkiego naukowego wyjanienia zjawisl

pr/yrody. ,..Mii\weli, mówi tómacz, popiera twierdzenia swoje tyloma piknemi uwaga

mi i za Waniami, e czytelnik uj..ty powabem wj-kadn z zadowoleniem wnika ww
z autorem gl)iej w tre nauki* Dla tych zalet i dzi jesacicze studynm tj piwT

poleci naley.

Rud. Cadsius, Die meehanuiche Warme(heorie^ 3 tomy, 2 ^ri ^T^- 1876—I8tt.

Spix)wadzi on nauk o energii do dwuh podstawowych za<;ad: 1) Energia w^zechwii

ta jest sta, i 2) Eintropia wszechwiata (t. j. suma jogo energii, nie djci si ftK-

Digitized by Google



§ 11,3,1. MATEBYA I SIA. 407

mienir na prac«;) dy do wartoci coraz wrf^k>y.ej t^r^trelit uinoiu iMaxiunun /m. ( )-f tnia

jtaoada orzeka, e przeksztacenia energ^ii dosi»gn swego punktu kulmiiaiyjuogo,

DlIenoBB dalszo przeksztacenia stan si«.' ju niemoliwomi. Zoh. w tym wzgldzio

awag w luAcn nast^pnego przypisku (§ 11,3^.).

WiUAM Thomson wyoy wyniki swyeh bada nad samacaon powyej (stt*

101) teory ejnetycm mateiyi w szerega rozpraw, wydaDjrcli w jego Fopular leeures

md admKBy S-tomj, Sine wyd. 1801—1805. Zob. szczególniej T. I-szj: On ihe eon-

9lihtiim ^ moHer,

Wród prac, wyjaniajcych htetorycsnie i krytycame tre i donioso nowocsae-

nydi hada nad ena-gi^ zasuguj na poletmjc wzmiank szczególniej:

M. Planck, Dos l*rincip der JSrhaltung der Energie 1887. Antor daje naprzód

historyczny pogld na rozwój poj»; ia en(!rgii, przedstawia nast^^pnie dowody, fonuuy i za-

<ady zachowania energii i roztrzssa w kocu róne formy eoeigii (mechaniczncy, ciopl-

nej i cliem!.-7nej, elektrycznej i magncrycznoj).

G. liKLM T.ehrp mn der iv?? -r /N' 1887. Tre: 1. róda pojt;^; o eaorgii|

LL Uzasadnieniu pmwa energii, llf. Kncr^^i-ryka.

E. FKRKiKiiE, La .ntature et l energie liSS7. Autor wykada w sposh jasny

i pnystpny panujce teorye raateryi i energii, liozwizauie uii-suwajcych si przytom

zigadnie metafizycznych zamierza da w osobnej pracy, która jednak, o ile wiem, dotd
nie wjada,

Kweetye % zakresu medtaniki, czce si cile z zasad zachowania, przenoBZo*

nia I pnekastacanta eneigii, wyjaniaj wszechstronnie; R. DPbriko, Kriihtdte Gt-

sckkhte der nUgem, Prineipim der Mfdumik 1878, S-cie wyd. 1887, oraz E. Mach,
Die Mechanik in ihrer Bniwiekdung, 2-gie wyd. 1889.

O teoiyt atomistyki daj wyczerpujco pojcie zan*wnu wspoouiiana wyej (str.

401) praca Fechnkra jak i dzira: A. Wkrtza. La he'rwrie atonnqtte 188:3. oraz K.

La«<witza, GeJichirhte drr Atoniistik, 2 tomy ls^*K). Ogólnie przyst<*pny. a jednak cisy
wyk^f] jioo-1;mIó\v jirzyrodnii-zych na t^'m polu znale mona w rozprawie .1. TyndaLLA :

Atomy, mdck\ily i fak eteru. Zob. jego: Fragmefhte. Ncue Folge^ pnsekad z angiel-

skiego 1895. fitr. 90 i nast.

Specyaluio prawami przyrody i najogólniejszemi zasadami w zakresie tizyki i che-

oiii za^'muj si:

W. Wi7N]»T, Die jph^eikalieehen Adonte 1866. Wandt wylicza sze zasadniczych

pewników fizyld, a mianowicie: 1) Wszelkie przyczyny w przyrodzie s przyczynami

radiu (Bewegunsunachen), 2) Wszoka przyczyna ruchn istnieje zewntrz poruszanego,

3) Wszystkie pn^rczyny mchu dzialj w kierunku linii prostej, czcej ich punkt wyj*

ia i przyoenia, 4) Dziaanie (Wirkung) kadej przyczyny jest staem. 6) Kadenni

dziaaniu odpowiada równe jemu przeciwdziaanie, 6j Kade dziaanie jest równowani-

kiem swej przyczyny.

E. "Dl^nnisCf. X< i(r Gri(tiilji^.9pf:<' Titr ynr'''ii€lff>i Phf/fi'>k unil Clu inie, \. Fotire 1878.

II. Folg IRsfl, S to specyalne poi^zukiwaDia, przedstawiajce iiuwc >toi jnulowaiiic ró-

nych ]>ra\v iip, prawa ^jiHlnorodnori ( lOinerleiioit^ <ily w j<>j róny h dziaaniach j>i /< trz<'-

niowych '. t. j. prawa za* howauia siiy. alluo prawa aciiiliwu.s«:i ga/.r>w i t. p. Autor. m)\ -

>^iidel oryginalny, przytem niewidomy (zob. te wyej str. IGt, narzeka tu przy kadej

sposobnoci na zaniedbanie ze strony „nauki akademickiej." a mianowicie na Holmboitza,

któremu zanuc, e usiowa przyswoi sobie odkiyda Mayera, zob. szczególniej T. I,

90 i naat

Tto. J. HimsoN, The lato of phyek phenomena 188B. Praca ta ma gównie za

przedmiot wykad najnowszych pogldów na zasady fizyki.
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W. OsTWALP. Die wnssen^chafWchen GrutuUagen der anahftuehen Chemie 18M.

Znakomity chemik stara .si».' tu wykaza<-, o zasady enorgetyki .s \vystar«^jce di ros-

wizania naukowy h zada chemii. Uo do jego zasadniczego pogldu w tym wzgJ^dsie

zob. wyej fitr. l"».

Równie pour/.<ij;i' jak zajmuj* *' zostawienie ostatecznyrb wyników nauk empi-

rycznych, jako niatoryalu Uo wszelkiego filozoficznego na wiat pogldu, podaje wymi^

niony ju kilkakrotnie (atr. 15, 43, 322) J. Baounm w pracy niewtelkiej, lecz b&rd»

treciwej : Die grundt^ienden T%aiaache» m einer wiateHB^fOf^dien Wd' und Lc'

beneantich 1894.

Ta aaslagjo to na polecjc wzmiank: D. Wbttbrhan, Dob YerdtiSiim

der PhUosophie zu dfr empirkchen Wisstmchaf mn der Nahtr 1804. Autor stoi d&

stanowiska nowokantymu szczególniej Kiehla, i roztnsa midzy innemi wszechstroniiie

kwesty o przypuszczeniach (V'orau3setzung:en) przyrodoznawstwa.

Do fUozoficzntgo wyja-nienin jioni^^znnyfh wyej kwestyj z zakresu roet^zrki

przyczynili si»' w nowszycli - za^-ach ^/.i zcpilnioj myliciele, bronicy zasady paralelzmii

podmiotowych i przedmiotowych czynników wiedzy: myli i bytu. Wymienilimy i<h

wyej (str. 183 i nast.). W.ród mylicieli ostatniej doby, urabiajcych swój ogólny pf>-

gld na wiat na tle nauk przyrodnicsycb, badajc przytern krytycznie ich zasady u^*
fistycsne, pierwsae Djsoo zjmig:

G. T. Fecbmib, któiy obok specyalnej pracy o atombtyoe, rozwin swi'^ ogólny po-

gld na wiat jn w dzieo: Ze^Aweta^ oder aber die Dhge det Himmete uhd if»

Jemttfi. 3 tomy 1851, a mst<^'pme W póniejszej pracy: Dk Tageeanmdit ggetuihtr

tkf Nachtamiclit 1879. Wykaza on zarówno w tych, jak i w innydi swydi pnca-^ii

zupen zgodno toizmu, uznania Boc^a. jnkn wiadomej siebie, njwyswy zasady

wszechbytu, z najiiowsz^^mi zdobyc^^anii i)r/,yr(Hb(znawstwa.

11. LoTZE, n>wiiii / i>rayrodnik i ^ilu^ot, roztrz.">a z wielk ostrono.sci za.^.v

idealistyczne|L,'o pogldu ua. .swiat w drugim tomie wspomnianego ju i^str. 15 i na-;t.!

Sysetnatu filozofii, po.wi;conym metafizyce (ks. 2-gtt: Kosmologia), oraz w pomiertncm

wydaniu wykadów filozofii przyrody (Orundzuge der NaturphUmophie 188Sf^ i w odno-

nych rozdziaach swego gównego dziea: Mikrohmw»y :) tomy 1856, 4-te wyd. 1881.

WsTstkie czynniki przyrody, wic szczególniej atomy i siy fizyczne, otze staia

przedstawi, jako objawy jednej w sobie, wszystko obejmujcej energii. Atomy i rfly.

w.skutck tego, nie mj charakteru samodzielnych, odrbnych istot, lecz istniej t^lro,

jaku i)l'ja\vy owej za.'<adniczej energii w^^zech-wiata. W szfn^ef^óowyni rozwoju swri

ni' tDiizvki zhlia sic Lotze pod wieloma w/ulMdHmi dn I.eibiuza. Zoli. fc/ J. Wolff.

Lr /'' V Mcthdjihifsik 181)2. oraz U. Caspabi, Lotte u. die philosojphische Aufgabe dv

Grgenicarl. 2-gio wyd. 1H{),5.

Alb. 1^n«e w swtj lUshn-yi maeri/aizmu, ks. 2-ga, rozdz. 2-gi, traktuje .^p<»«

cyalnie o naukach przyrodniczych (zob. wyej § O.i.).

G. T^icbmOller skania si w swej metafizyce, wydanej p. t Die wirklieke imrf

die sckeinbare WeJt 1882, do indywidualnego idealizmu w dudin Berkeley'a (lob. wy-

ej str. 401).

W. WcNDT. na podstawie empirycznych danych, dochodzi do idealistyonycb wy-

ników ijzczególniej w 5-tym rozdziale swego Si/stnnaiu filozofii^ rozbierajtgm zas*!^

filozofii pr/yrody c/ob. wyej str. 18 i nn t. . Tu nale te wspomniana w tej chwil:

praca jego o pcwnikrw^b fizyki, na r- [niic odno.ne cz;'ci jcrro dzio z zakresu IfSjiK'

i psychologii, ii.ues^it ie .-p«^cyalna ro/.piawa: Die rif crir di r M(drrii\ zamies^^i^iai

"W jego Kmii/s 1885. str. 24 i m< Jestto ja.sny i ijom zaj-y pogld na wsp<'dcz'?a''

przyrodnicze teorye nmteryi zc stanowiska krytyki filozoficznej. Materi uznaje Wnirft

jedynie jako pojijcie hipotetyczne, urobione dla wyja>nienia zjawisk wiata zewnHmei^

J
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M. Carkikrk pierw.sze tr/y rozdziay swego driea: Die siUrfu: Weltordnung

1877. 2-gie wyd. 1891, powi.'t:a rozbiorowi metafizycznych zasad ogóliiCf,'o na wiat po-

ddu z uwzgldnieniem nowj;zy;h wynikAw przyrodoznawstwa. Si)rr y;Tlni'' o stosunku

fTier^i fizycznr']' do diu howoj traktiiji' y-^n liaidzo doniosa jiod fym w/,i/l('driii rozpra*

wa; D"^ ]\'ai h.^thnm der Eiiergir di <i r f/risfifffn tnul "ryamuchtn Wrlt 18'.»2.

NttUto wyinieniauiy tu nastpujce, prac*.' z Ziikri5>u uiotatizyki i liloiiotii przyrody :

J. HrBER, Die Fmschung mdt der Materie 1877. Jcstto rozbiór nowszych teo-

ijj nateryi, wykazi^jc^ kmiieeiaioe uaouuaia cajmnika rosnniowego w wiecie, jako wy-

tmnicego jego nsttój prawidowy.

B. P. BowNB, Metafkffsics 1883. Okrelajc metafi^k, jako nauk o prawdzie

wej natnrze nseczjwi.sto8ci (the tnie naturo of reality), autor roodaela j na ontologi,

kooDologi i psychologi i w pierwszych dwóch czciach loztnsa krytycznie pojcia:

przestrzeni, czasu, ru^hu. mat( ryl i siy. Co do .swych pogldów zasadniczych, przycza
a I^otzcgo (zoli. wyej str. 408), któremu te d/i* !i> <woj<» dedyknjf. Na uwag

-lii!,'iijt? tli ri*>wnie/ pikna praca tego autora p. t. rhiUmophy of Themn 1887, wy-

prowadz-ajcA dt;«; Jioi,-a z rozbioru jednoci i colowori wiata.

J. Dklbokuf, La niaiere brute et la matierc vwante 1887. .lostto wszechstronny

ratlór Biatefyi ze stanowiska fizyki i biologii, wykazujcy, e ycia wyjani Dtepodob>

na na podetawio matcrj-i martwej. Zob., comy to wyej o tym autorze powie*

dzieli (8tr. 374).

* KoB. Abbkdbctb, Dm Probiem der Materie 1889. Po gruntownym rozbiorze

stesnnkil filozofii do nauk przyrodniczych i historyczno-krytycznym przegldzie dot^ch-

(ZBflowych t«M>r\J matcryi, autor bada t kwesty w duchu filozofii krytycznej Kanta,

P^yezem jednak wj^kazuje i pewne sprzecznoci w jego pojciu mat«ryi.

f 'n. Renouyier, Lrs principcM de la nafurr. 2 tomy 1892. Tom piorw?szy tiia za

przedmiot rozbiór pojt;( ia t>\ fu w np-óle. nastpnie atomi-^^tyki, jako gównej teoryi bytu

tizyczneero. nareszcie /jawi.-k chtjmicznych i biolo.'if/nych. Tom drujyri zajmuje si kwe-

sty ewolucyi. W za.->aduiczych swych pogldach autor stoi na stAuuwiaku Kanta.

C. Odtbkret podda krytyce waowoc^c^ny pogld ua wiat (modern Weltan*

Mhanng)* w dziele: Der nudimische Monimnus 1893, w którom roztrzsa zasadnicze

pojcia przyrodoznawstwa: sil, matory i ycie, (^ocia krytyka ta opiera si w ogóle

na zasadach dogmatycznych, to jednak w szczegóach zasogije na uwag z powodu

przenikliwoci autora j gruntownej znjomoci i^eczy (co do jego stanowiska zob. wy-

ej atr. 42).

E. IOiRAT, L'ide du j>hiomen€ lt'94. Autor poddaje ws/f'i'b>trnnnemu kry-

tycznemu rozi-iorowi pojcie zjawiska i wykazuje, e dla pozytywistów oznacza «mo tyl-

ko zniiaug (chango): idealici za utosamiaj jo ze stan. m psychicznym, z ide. W isto-

cie za, wedug autora, tcnomen i substancya s nierozczne, jako dwie strony jednej

i tej samej rzeczy.

Najnowszy i zarazem najobszerniejszy wykad metafizyki ogosi wspomniany ju
wyej (str. 262 i Sfi8) J. Bfiu^ w dziele tizytomowom: MeUiphysik (1895). T. L Nau-

ka o myli wiata. T. U. Nauka o wiecie myli T. III. Nauka o jednoci siy.

Uwzgldniajc wyniki najnows^ch bada przyrodniczych, autor poddaje rozbiorowi,

«z<3eg^Uniej w tomie trzerim, pojcia: materyi, siy, atomu, substancyi i rozwja swój

ogólny na wiat pogld, jednoczcy ducha i matery z punktu widzenia pant«btyc2nego,

dowodzi bowiem, h' pierwotna sia wszechbytu dochodzi stopniowo wskutek rOZWOju do

wiadomoci swy.h stanów we\\TiHtrznvch.

o na-/,y. h now^zyt h filozofach przyrody mówilimy ju iinpi/ednio (str. 2!)'2).

Dodaxr lu uiuemy t\lku jeszcze wzmiank o niekt«irych pracach, dotyczcych specyalnic

poroszonych przedmiot<'iW.
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Ze stanowiska pRyrodniiaego zasagaje pnedewssystkiom na wraniank pnekM
% angielskiego piacy Bafour Stbwakta. p. t Zatada taekowanki energii 1875, doko*

nany pntez W. Kwibtnikwskiego. uraz wspomniaiy ja wyj (atr. 408) pnaldid

Maxwxlla ksii\ki u materyi i niebu. Dzi k.-^iki te prsecignioiie lostaly pnez pn-

M! najjzych znakoniit\ cli pr/.rrodnikri\v, porz-ci ju wspomniane przez na'*, a szczególniej

przfz Wstp do fizf/ki Wt.. \. tansoka fznh. str. 'A:V\). Zob. te pod tym wigldca

artykuy: 4^>m 5 Cupo w l-.n^yklofuiiyi wi-lkicj Sikdr^kioiro.

Na polo uietai/ylNi (iLn,]at»j, tilozotit^znoj przechodz ju na8tepuj< o practi;

.1. Ocflottowuz, Sia jako ntcli, Atcneiiui, 1879, T. 111, 538 i na>t., T. IV, 12:

i mat, 415 i nast. Po hlstoryczno-krytycznym przegldzie dotychczasowych tcoryj ma-

teiyi i siiy, autor rozwija wasny pn^ld na «owoluey st fizyr/nycb.* Wssystkis a
rodzajem ruchu, ^rodzajem, którego stopie okreli nam skala form i przej od mcbu

mas do ruebu czstek." Pod t owolucyii sil figyeenych podciga Ochorowicz i sify

chowe. ^Tr/oci peryod ownlii yi si. mówi str. -421, wyda siy duchowe." .Pobadli-

W0.4' i nichliwo*'- l>yy zacztkieni tej cudtncnej ewolucyi.* Wyprowadzenie tych ajii-

ników p<jyf bienych z pro-tyr li -il fizycznych jest w samej rzoczj- tak „cadownem,* ie

ley ju m obnOicm fizyki, a riic > zyni zudo/- wymaganiom krytycznej metafizyki.

W. LrT08.AW«Ki w «woj wspomnianej ju (str. 37) rozprawie o raetafizrir

wspóczesnej podaje midzy iiin< tiii i ocen<; pogldów I^otzego na mat^ry i sU<; (zob.

wyej str. 408). Praca ta Lutosawskiego zasuguje tu na .szczególn uwag, jako pra-

wie jedyny objaw naukowego rozbioru kwestyj metafizycznych w naszej literaturze lilo-

zofioznej z ostatniego, do dugi(>go szeregu la
Pojcia naukowej metafisQrki nio mona zastosowa do pracy F. Winuwseu-

oo: Duch i maferya 1893. Sadfic ten ogólnego na wiat pogldu ma swoje »>

loty, lecz jest zbyt pobienym, aby móg w sposób naley- rozwiza pomooar
kwcstye. Autor uatwia sobie rzecz, jak to czsto bywa, odwoaniem si do sab-

jpktywiznu naszej wiedzy, jak gdyby i w tym zakresie podmiotowym nie byo Da.xiyR

ol)owizkirtn dba o moliw «'islo'r- i jn-iio pnjo. Nie napotykamy ich w takich

np. z,'wa<luii z\ i'h zdaniach autora, jak (str. Pr/f-Trzeii, czas, iuat«r>a, ru. h. w oc^-

le c-aa la spostrzegawcza rzem wisto, to tylku wyobraenie. Istota rzeczy,—-to jim»Af

idealny.'* Trafn occn«; tej pracy napisa K. Gsiorowskj w BibL Warsz. lt?9^

T. U, 598 i nast.

Dla uzupenienia literatury, dotyczcej poj materyi i siy, pow<^eiDy i
w kocu na prace obce i polskie, wymienione ju wyej: 1) z zakresu meteqi(i

w przegldzie literatury w.<}tpu do filozofii fstr. 10 i nast.), 2) przy rozbioize kwaslyi

o istocie i jjfawi.^ku (.str. 105 i na.st), 8) o c< ]o\\o.ci (str. 221 i nast.), ) o twórtioicj

metafizycznei (str. 25H i nast., 5) o pozytywizmie i filozofii naukowej (str. 2S1 i na^f

:^0s i TH-!t.. .110), i wrc-/cip. (I) w literaturze filozofii nauk speeyaJoych z zakresu mstt-

matyki i pr/yrn'i(t/,iia\vs( wa -fv :V21 i nast., r?:'.' i nast.).

2. Pogldy znakomityci wspólezesnycli przyrodników
na zasady przyrodoznawstwa. W criu i.ii<?ze2'o wyjitónieuia, a jeli p>

trzeba i usprawiedliwienia, wyoonych powyej Ziisad metodologii i metafizyki lUMik

przyrodniczych (§ll,ii3), przytaczani tu odnone pogldy szeregu znakomitych pnaHWs*

wicieli tych nauk z ostatniej dol>y.

Rob. Mayer, ktuiy, jakto wykazano wyej (str. 406), ca sw nauk o acbo'

waniu energii opar na filozoficznem pojciu prawa pizyrs^yny, we wspomnianym (tan-

io) wyka<lzie o konsokwoncyach teoryi ciepa, mówic na str. 315 i nast. o zast«)-

sowaniach mechaniki, wypowiada takie pogldy; „W fizyce liczba jest wszystkieBi

w Hzyologii ma znaczenie mae. w metafizyce adne.".. ..Fizyk i^ w najszerszym te^'>

sowa znaczeniu, t. j. jako nauka o martwej przyrodzie przy studyum lom&i i loH*'



«

§ 11,8,^ FOODT PB2TBODNIKÓV. 411

ii^jki nzDao by winna za ukoczon nauk pomocnicz (ais eino absolTirte Ulf»-
wissenscbaft).*.. „Zasada zachowania mateiyi i sUj stosuje si niewtpliwie i do fizyo-

Iml ywy or^izm nie raot? ani wytwarza, ani zni8zcz3'' materyi Inb siy, nie mo-
ie zajnieiua4- tlanyih pierwiastków ebemicznycli na inne : ale pomimo to, jo roliny wy-
wouj w -pi-i.ji, zadzi\via):v y potr«')jne i poezwóiiif kumlina«'ye, których zazwyczaj dro-

fi.i ^ztnc-y.u.i in-mhtsxyc nie mona. Nadto w j^yw«'i i)rzyrodzie ma niiejs«'o podzenie
Zeok^uD^-^ und Eneugun^r . <*?ynnor. niemaj;i' a /ailiu j antilog^ii w dziedzinif - zy-to

fizycznej." Wraz z A. Hiknem i zoli. wyej str. -kni) pi7.yjiuuje Mayer trzy kat^^g-orye

brtów ( Esistenzen) : 1) materyn. i) si i :J) dusz, <zyli zasad du<bowi\ fg-oir-tiges

Prineip). nW wiecie martwym mówimy o atomacli, w ywym o indywid uaeli." „Ma-
teiya i sia nie s zdolno myle, czu i chcie.' W mózg^i dokonywaj si wprawdzie
rówMitf^ (parallel) z cs^nnociami psycbicznemi i procesy fizyczne, ale ich utosami
nie podobna. Bez prooeen chemicznego nie moina udziela wiadomoci telegraficznych,

ale pomimo to nie mona treici depeszy uznai'; za funkcy procesów elektiyczno^hemiez-

nych. „Mózg jest tylko nara^ziem (Werkzeng^), nie samym duchem.**

Hflmttoltz rozwija swe po«,'Idy zasadnirze na poznanie w ogóle, a w szczegó'

nu^ci na p]-;^yrodo7nawstwo ju w wyklad/ir*: reher dic Nalur der uirn^rhlichm SJti-

wsempfiudHtty 1852: jf»^'/«'zp «zoi-zej w mowie: Die Thnf<«trh'n in dtr Warnrhmnng
1S79. oraz w innych prutu, h pr/yj^odnyeli. Zoli. w -pniuiuaiiy \str. :^08 i 40(J) zbiór tych

prac. Porównaj te/ odnone ustpy jego wspomnianej tame ( >ptyki. () jeii-o poi^Idzie

aa atosiwek filozofii do nauk matematycznych i przyrodniczych wspomnielimy ju wy-

ej (str. 3il i nast. i 368). Co za do zasad tcoryi poznania, dowodzi Helmboltz, e
wraenia zmysowe s tytko sywiiMam dla stosunków nef^ywtstod (nur Symbole fttr

VeriiaItniB8e der Wirklichkeit). Nie maj one wiifkszego podobiestwa do rzeczywisto-

ci, jak imi lub nazwisko do samego czowieka. Wic te nas, same pizes si, nie

wicej zapoznawaj z racczywistoci, jak imiona z nieznajomemi ludmi lub miastami.

• hec zat«m gl>i*^j wniknj\ w objawy przyrody, uie nioomy si ogranicza samenii

wraeniami zniy^owemi. lecz musimy z nich wyprowadza wnioski mlnonie do dziaaj*

ych w przy rodzir' czynników i 'v\\ n^tnstmknwnnin. Tc pro^-c-^a pozn;nvfZ«' opieraji\ si
2a. ju na wys/yrh czynnociach umy-^tii i jclto iin wai h pr/.yr(Ml/.()n\ rh. A\'-kutek tego zmu-
raeni jestemy przy kadem ol>ja«neniu zjawisk przyrody ojm.^(.ic zakres zmysowoci
i zaj si przedmiotami niowidzialnemi, dajcómi si okreli jedynie przy pomocy poj
:.So mfissen wir in jeder Ericlilrung ren Katurerscbeinungon das Gobict der Sinnlichkeit

Teilassflii und zu nnwabmohmbaren, nur durdi Hegriffe bestimmten Dingen Uborgohon).

Zdania te odsaniaj ca powierzchowno sensualizmu i wyjaniaj znaczenie czynnika

ncyonalnego w badaniach przyrodniczych. Nadto w rozwinidu tych zasad, Helmioltz
wyznaje,e ze stanowiska empii^^cznych danych idealistyczny pogd na wiat joent tak sa-*

ino moliwy, jak i realistyczny. Widzi on w nich mctofizj/czHr hijnitezi/. majce zupene
'!inkoM- upra^^^lioT1ie Crnllkoniniene wis^-fijtcchrtflii ho Herechtiirunj;). Nie przec-hodzc,

jtslnak. jaiio kantysUt. na pule mcffifizyki. nic lo/tr/M :> porównawczo owych pogldów
ua wiat i nie do<'hodzi w tym w /^^I- d/ir do autcczoc-o wyniku.

Znakomity fizyoiog K. l^LiiWu; dowod/j (Ucdr bcim fi<f/hnt der timoi jdit/siolo-

'jiidien Ant^iM in Le^zig 1869), e badacz procesów nerwowych oddaje si pocztkowo
zbyt atwo t^dnemu mniemaniu, jakoby zakres mechanizmu nie by niczem ograniczony.

Porwnjwjc atoli nastpnie umffithwe wyobraenie przer«trzeni i corhy znamienne czu>

cia z objawami ruchu w nerwach, przekonywa si, e poza nerwami bierze pocztek no*

^ T dziedzina (dass jenseits der Nerven oin ncues (^cbiot boginne). To te, wedug
Ludwiga, dziwi si nie mona, e zwolennicy mechanicznej fizy(do!,'ii zgadzj si na
'n, i ycic umysowe nie jest oije mechanizmenj i nie moe by wyjanione przy po-

mocy ruchu cile okrelonycb czynników materyalnych.
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T K«n mjsl wypowiada ntojednokrotoie R. VifecHOW. W znakomitem swen

daiele: CdhdarpaUMicifie, 4>te wjd. 1871, str. 848 pjta: ^KUt jest w sUnic przed-

stawi elektryczn konstrokcy instynktu lub manuua, albo nawet udowwlnu tnalogi

pomidzy Hwatiomoin i proce^^oni niuchanicznym (das Howus^fsoin ais ein Analogon ffl-

r\e^ Tnet hanischcn Yorgrangos nai liweisen Jak w innych wypadkach rak i w tym

widu nic /,daje sol>io sprawy z trudnoci, napotykanych w tym W7trl*r<^'''''' ^ badaniach

szcz^j.-oow ych i zadawala si».' bozpo.redniouii iio</(ihiiciiiami." W swoich; Vier Bfden

iiber Lt bm nad Krttttksdn 1862. str, 22, zaznat^ V'ircht'\v poproiitu, o nie ma fil<»otii

która byaby banlziej idcfdistyczu, anieli wspóczesno przyrodosnawstwo. M6wi on:

,Maii will den Naturfoiscber, der immer nach dem Gesetse foncbt, der fiberall nor der

Wiltkttbr, dem Zntell, dem Eigensinn ontg-^nttt, ais den Feind des Idealismos \m-

stellcn! Wo hatte es jemals eine Philosopbie gegeben, die mebr idealistisdi gewesen

ware, al^ die bootigc Naturwissenschaft?" (*o do nawoju ycia mówt: -,W dniadi

istnirji p] m, caynnik idealny w realnym, fsila w materyi (Der Plan ist in den Kf!rp<m

das Ideale im Realen, die Krnft im St/ff),'* IJczne zdania, wyj^tf z Yirrhnwa i in-

ny i-b prayrodników, odnonie do samoistnoci procc-6w p^ycliir/nych. y.oh. w mej rfizpra-

wie; O int/n' ttin dunzj/ lSf>7. str. 18 i na>!t.. ktuni w swoim czacie wywoaa mech^"

niektórycl) na!«zych, wtedy mat<.'ryali.styeznie na.>.truj(>nych prayroduikow.

K. IJu-Jiois-UEYMOND W powszochnic znanej mowie; Ueber dic Grcnzen des N<h

turerkmnms 1872, w^powiedsM swoje gone: Ignorahknusl Nastpnie w innjdi W0-

wacbf a Kzczególniej : Bie 8id)m Wdtr&had 1880 (nowe wyd. tych mów 1886X nawi-

n swe pogldy metodologiczne. Zgodnie z Kantemi dowodzi on, e nauki pizyndnkze

staj si naukami scisemi jedynie przez zastosowanie do nieb matematyki, a wic prz«'z

sprowadzenie wszelkicb procesów przyrody (Natunrorgtoge) do mcchanilci atomów. Ale

takie ciale poznanie przyrody moliwe jest, wedlup nici^o, w bardzo ojrranirzonyTn za-

kresie, a to dla dwóch 'j-^m-nie powodów. Naprzód dlatego, o si opiera na pr/\ pusz-

czeniu n wyacznem panow iniii w przyrodzie stosunków ilociowych i o ]HMizi"lito.<'i

atoiiii w diMiic-^koczoiKc-' i. irtly f Miiczasem przypu.^zc^zenie to zawiera w sobie -pr^-^-.-znoti

i nic daje .sj.- konsekwentnie przeprowadzi. Drugi zas powód na tera polega, c fak-

tyczne zjawiska wiadomoci nie njog by wyjanione na podstawie swycb wanIld^^w

matoryalnych, a to nietylkodla braków w naszej wiedzy dzisiejszej, ale dlatego, ie w og|6lc

nie dj si sprowadzi do czynników materyalnycb. Gdyiysmy nawet, mówi DotBoiF'

Reymond, poznali mózg i jego czynnoci jak njdoldadntej i zdtdali rozwin doskowl

mechanik mózgu. ri')wnie cis jak mecbanika nieba, t* j. gdybymy dos^i do «astnmo>

miernego poznania organu duszy (a$tronomi>cho Keiuitniss des Seeleaoisans) *
: to

i wten«-za.s mielibymy do czynienia zawsze Iko z ponis/jt- si matery, od ktrfj

nic mfi inofj^o pr7'*iNcia do wiadomoci. tDurrh kciiif- zu crsinnende Anordnunir of^

H»;wcgung niati iirllcr Thelchen, lisst sich cinc Hriirkc iris Reir-h (\r< lk,'wu-:-t>-cin'

schlagon). Oli.iwy j)-yrlii<zm' i wtedy pozo--taw:ilyln zupenie uicpojt*t<:'ii, poai*-

wa nigdy nie /.luzumieniy, dlaczego pewna koniliinacya atomów wglanu, wodo*

ru, azotu, tlenu i t d. nie pozostaje obojt.tn nictylko wzgldem swego poosoui

i ruchu w daaoj chwili, ale nawet wzgldem swego przeszego i przyszego pooeaiK

i rucbu ; dlaczego taka kombinarya atomów przejmije si swemi mecbanimeui tmiaiwiiii

w formie przyjemnych lub nieprzyjemnych, w ogóle wiadomych siebie stanów. Mecliar

nizm znajd uj«> si tedy zasadniczo w sprzecznoci z oijawami ycia nmydowegO i dato-

go wyzna naley, e oltjawy te le zupenie za olir^.licni nu rlianii znciro pr2> rodozniw*-

<twa. l^uch wywoa moe tjlko nowy ruch, all'n /.amienit- si Tia encri:ia. [toteocyal-

m\. Ta za znouu -pnwndowa"- moe tylko ruch. albo te iitr/yma*- statyczn r>wiio'^a-

£r. Tiw. /,yna mei UHni«;/',na moe mie jodynie i skutki mechaniczno. A zat^im cjjynno-

sci umysowe, towarzys^zce mechanicznym, nie mog mie w uich swej przycayny.
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W roBwini«.>oiu tj< h pogltiów wylicsta Dti<Boi$*R«ymond siedm zagadek wiata

(Weltiathsel), które eie cztowukowi nannicj. Nale do nich napnsód czteiy transcenr

dmtue, t, j. takie, które bezwsglodiiie pnewyszaj zdolnoci umysowe czowieka, jako

to; 1) istota materyi i siy, 2) pocztek ruchu, ;i) poc/.t<;k piorwotny<'h olijawów

mcia, 4) wolnui- woli. dla kadego, kto Bi«> nie moe zdecyduwat'- uzna vvoluo«>ci pod-

miotowej za zudzenie. Dalej, trzy za^'alki, które przy odpowiednim postpie nanki

rn^wizanr' hyr ni0'2, a mianowit-ir : 5) por/tfk ycia. (]) celowy ustrój pr/yrody,

h uijslenio rozumowe i cile z nieiii pn n /uny putz^tek niowy. W zwizku z teni

ograniczeniem liada prayrodniczych ro/.wija Du-Bois-Keymond swój pogh^ n» potrzeb*^

azupeaieaia przyrodoznawstwa i na ^pytki** realizm tych, którzy tego uzupenienia nie

osmaj (zob. te wyoj str. 342),

Zdanie Bibmaboa co do niemoinoci wyjanienia objawów ycia wycznie na

podstawie czynników mechanicznych, ptzytoci^limy jni wyiej (str. 225). Podobnie
mówilimy popnsednio o jego pogt^iAd na stosunek filozofii do pizyradoznawstwa (str.

312). Ta doda moemy, na podstawie zbiom prac, wymienionego wyej (str. 2-2f)), e
woflag niegOi badania nad jednoci i ii>fri)ji in organizmu, nad „przyczyn kierownicz**

j^o r>7wojn, stanowi przedmiot metafizyki, pi>dcza.s gdy fizyohxfia ma tylko do czynie-

nia z rozbiorem niechanir^nych czynników ycia. Przytem jednak zaznacza, o pomi-
dzy temi naukami nie moe byr- siirzrr/.uosci, gdy odnosz «i one do dwóch zasadni-

t:zych stnm jednej i tej samej rzf( Z\. t. j. yeia. To do matt ryi za"* mówi popro^tu. e
nie jest ona adn przyczyn, lc« z tylko uantnkietn dUi iua> li oljjawów (la matiere

ft'ost jamais cause de rien, olle n cst quo la condition ot cela aussi bicn dans les phó-

oomhes des cotpe bnits, qne dans coux des corps iTants).

Z równ stanowczoci, jak wzmiankowali cnakomic przyrodnicy, wykazaje

i Ttndal granice mechanicznego wyjanienia jawisk i niemono podcigania obja-

wów
. wiadomoci poil to wyjanienie. wiadcz o tem liczne wykady jego, zebrane

p. t. Fragtnents of science, 6*te wyd. 1879 (zob. t. wspomnian wyej. ^tr. 407 now
-ery tych Fragmentów)^ a w .szczególnoci wykad : O celu i yranicarh mnteryalizmu nauko-

ti-ego (Srope and limit hf srirnfific materia!('im). „1'rzejcie, mówi iyndall. od mechaniki móz-

L'u do odpowiednich taktów .>«vvia<lomo8ci nie jest do pomylenia.*' <idyl(ymy nawet posia-

dali zdoluoisc widzenia zmyiami molekuów mózgu, ii li ruchttw i ugni])owania, oraz mogli

ida sobie spraw ze zmian^ którym wskutek swych » zynnoi i podlegaj, np. z ich proce-

'ów elektrycznych, jeeli one w nieb si odbywaj, i t d., i gdybymy przytem jak najdo-

Icadniej znali odpowiednie stany umysu, myli, nczncta i t. p.: to i wtedy nie przybliy'

ibymy si ani na krok do rozwizania kwestyi: ,Jak si owe zjawiska fizyczne cz
z temi fUctami wiadomoci?" Ukad molekuów mózga i ich ruch w tej kwestyi

2goa nic nie wyjaniaj. ISfoemy mówir- jo<lynie o pewuem Wspóistnieniu czyli

n^wnolegoeci (paralelizmie) dwtk-h rodzajów stawisk, ale nic orzec me moemy o ich

wizku przyczynowym. Pomidzy wiadomoci i zmianami jej organu istnieje prze-

pi (abys^l której materyalizm niL^dy nie u^Minic. ^rdy mnmy tu do czynienia z obja-

Auui. kt'.re zasadniczo si róni od przemiany danego ruchu na inny. W tem prze-

konaniu rozpoczyna Tyndall swoj rzecz o atomach (zob. wyej str. 407) sowami:

..Dach ludzki skierowany je.st ku idealno.ci. Zjawiska wiuta widzialnego nie s dla

niego ostateczn zasad wszechrzeczy; on dy do zrozumienia owego wy.szego wiata,

który panuje nad wklzialnym.* Nauka usiuje wprawdzie rozerwa zason, która od«

dziein wiat zmyriowy od niewidzialnego, ale i ona przeksztaca dano zmysowe wedug
potneb naszego ducha. Zob. te, comy powiedzieli wyej (str. 203) o T^dalln z po-

wodu pracy P> OmiiBOWSKiseo o nim.

HuxLEY czy swe pogldy na za.sady przyrodoznawstwa z g^bszenii studyami

nsd dzieami Karteayusza i Hume a. Nale tu prócz jego wspomnianych ju (str. 284
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414 § 11,3,2. POGLDY PRZTRODNIKÓW.

i 811) £ay termona i Eaaaygy rozprawy, sebiane p. t Sóenee and ewUure 1888, oitz

jego W$tp do nauk prtyroAnkzych (przekad polaki przez S. B. 1884 ) i pra^^ o filo-

zofli Hiime*a (Hume 1879). W osohnoj rozprawie o K.irtezyussn ^On Deakar'- ^' ^Dit-

curHt^), przyznaje Uiuley, f ]ti>^tadamy cilejsz wiodz o nas samjcb, o dijohu, ani-

eli o i joiro frynno.ciiioh. W-^/rlku wifnlza jest w irruncie rzf -^y tylko wi«dz^

0 stanach naszej wiadonin fotir knowledirf^ of tho snnl \< mor intimaU' and eertain.

than onr knowlodgro of tlm Iiody. ,. al our knowledge is a kintwlcdL-r of statc^; of om-

sciou^nfs). Matrri/a, >ia. konieczno, prawo, — to tylka wyrazy dla oznacsienia pew-

nych objawów naszej wiadomoci. Jeeli tedy materyalici twierdz,' ao we wszedl-

wiecie istniej tylko: materya, etia i prawa konieczne, to Huztey owiadcza, ie na to

8iQ nie zgadza. To, co nabywamy Iwiatem materyalnym, Jest nam i&aaem jedynie

w fSmnach wiata idealnego. Uprawniony (legitimate) uateryalizni, polegjcy na sto>

flowanin metod fizycznych do objawdw yciowych, jest waciwie pewnego rodzaju skr*^

conyni (shorth nd) idealizm<'m. A z togo stanowiska owiadcza w mowie: Ott thr p}- .'-

mad basis vf life, e zwyky iiiakTyalizm jest griihym )l;dem filoz(ifi<'znyni (g^rave pbi-

lusopbi<Ml error). Nauki przyro<lnic7,o posikuj '^i*; wprawdzie wyrazann, zapoyr^oni-uii

od mat«-rvali'/mn. n\o dalekie s <mI jcu-o lilozoii. Ziroda z terminologi maten alistyi-zna

pr/y iKit. pirniu tilozutii inateryalizmu charakttiiyznje, wedug Huxley'a, wielu znakomi-

tych liadiiczy i mylicieli. To to w rozprawi: On aensatimh^ uznaje samodidelne ist-

nienie wiata nmystowego obok fizycznego (niontal and pliy^ical world) i wylaunye. e
jeeli dla objanienia zjawisk fizycznych wytwarzamy hipotetyczne pojcie o BobetMicari

mateiyalnej, czyli maieryi, to nie ma adnego powoda zapnecza pojciu snhstaDc^i

niematoryaluejf czyli dacba (immatorial subatance of raind) w cx?lu wyjanienia (.l.jawów

umysowych. Pojcie takid jest zupobie zrozumiaem (perfectly conceivable). Ni

zasadzie rozrónia t« liuxley w swym Wstpi dwie fjnipy przednjiot)w wiedzy lodi

kiej: materyalne. czyli tizyc;?ii'. i nietTiatrryalne, cTiyli umysowe. Z dniifiej atoli *tr^nv

zaznaczyr tu iiil»vy. e lluxley w imi swf-o ;i,rnn-tycyzmu <'i£rle 7no\»-n po^un^

e wszystkie tf puji.cia ..hipotetyczne" ni»^ duitrDwadzaj nas do poznania i-*toty swttti

1 jego ulijawuw. l^adzi te nad t istot- gbiej siy nie zastanawia. Zob., flBB.^

0 nim w tym wzgl^dzi powiedzieli wyej, str. 311 i naat.

Znany zaszczytnie flzyolog W. Pbktbb wyoy swój pogld na zasady przyrodo-

znawstwa w rozprawie; Ueher die Aufyabe der NafMrwissmMhaft 187<1 (zamieaMw-

nej take w jego: NatnrwmenschafUkhe ThatMchen u, Probleme 1880). Fiawdzhrp

zadanie przyrodoznawstwa sprowadza si, wedug Proyera, do nastpujcych trzech my-

mentów: 1) .Skonstatowanie faktów przyrodniczych (naturwissenschaftlirho That^arh -

Do tego rodzaju nale wycznie fnktn. po^^iadajce wasno powtarzalno i
tWi sl -

holharkeit): «rdy tyn»z;i<em faktji dzicjDwr. r/yli lii>torv' zn»- nie mog iyr pu\vrir»:j'

(np. fakta: Brutus zamordowa ( czara, lvuluinli uilkrU Ameryk i t. p.). 2» Wywi>J

ptaw ogólnych z faktów przuodniczych. Prawa (flesetze) róni si. wedug Fn-

yera, od pnjsty. h regu (ttegeln) tam, e nie wykazuj tylko faktycznych zwir

ków midzy zjawiskami, lecz okrelaj przyczyny tych zwizków. Takie za oki*'

lonie przyczyn pizy pomocy praw nie jest jn rzecz dowiadczenia, lecz ma d»i-

lakter »an-empiryczy (nie-ompiryczny).* Trawi) nie jest ^^'awiskiem 9»seg61oweB.

lecz w5'worem umysu, pocztkowo fiwtazyi i wiary, nastpnie, w nanoe. n>zunii3

krytycznego, wnikajcy w przyczyn zjawii^k. Jako wytwór umysu, prawo pr"

lega naturalnie wymaganiom dziaalnoci umysowej i staje si dla nas zrozunii^iiti

tylko w takim razie, gdy trc^i jn^ro daje si sprowadzi do zasadni* zych form Iud2-

kiego poznania Ktnmdformen nieus> liii' u*r Krkenntnis^*. t. j. do wyul^raeii pr-icstnec!

1 cza-u. uia/, do logicznych czynników u^Jy^lu, wchodzcych w bkad pogldu zmysld

wego i doswiadczeuia, jak to wykaza Kant. Nakoniec 3) Udowodnienie konieoBOlci
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§ rOGLDY rUZYKODNIKÓW. 415

i;r2yjtych pnoz nauk praw przyrody. Opiora ono na pnyrodwnych wlaciw^ociach

UBMgft rammii. Wszystko to usnjemj za konieczDo, a wic i n cise, co si nam
pnedstawia jako wynik tych waciwoci. Póki za praw przyrody nie moemy wy-
prowadzi z aasad roauma, dopóty tre icb ma dla nas ehankter aewntrzny, ntezro-

jamialj : dopóty te przypuszczamy monor zmiany tych praw. Stty si ono dla nas

uLt^miennenii i koniecznenii jed3'nie \v.sl<utek ich wywodu z zasadniczych waciwoci
wzfgo rozumu. Ale i takip pojr-otp koniecznoci praw przyrody doprowad'/a. wr^lug

i'r(;yera, tylko do odpowiedzi na pytanie.• dlacw^^o? a nif: po co? To znaczy, t
Jrofi- dochodzimy tylko do j)o'znani:i przyczyn, nic za celu przyrody. Kwrstya La

iifla ley ju /Ji oLn-ltcin prayiodozuawstwa. - W rozprawie, f^eher du- n h/nnei-

nen Ldtenibedingwugeti (zamieszczonej w tyme zbiorze), wypowiada Troycr swoj po-

^'ld na medianizm przyrody i metod mechanicznego wyjanienia jej objawów. Me^
toda ta, mówi, sprowadza wprawdzie c^niki matetyalne zjawisk do pewnych mate-

Bitycniych wyrazów, ale nie doprowadza do Ich naleytego zrozumienia. W ogóle za
'tanowi ona dogmat (Dogma). zawicrajc.\' w soide wielo niepojtego (ITnIjegriffenes).

Ni^ rozwizuje wielu sprzecznoci i nie za^^usruje owego przoijadnego ubóstwienia,

kv'<Tcm j}\ w naszych rza.sacli ohdarzaji^. .lest uprawnion i koni(!czn. ale jej prze-

cf'iiia<!- ni»' nale}' (Sie lii<>l zii viel Widerspriiche nnc"'l'i--t. al«i dass sie dic tnaa^lose

^ergOtterang rerdientc. dere sie nicli heute erfrout. Sie ist bercchtigt, sie ist noth-

wendig, aber sie wird iiberschiitzt).

O pogldach Wundta, badacza njwnie wtsluunego tak na polu prayroduiczcm,

jik w zakresie filozofii, mówilimy ju niejednokrotnie (zob. str. 18 i naat 181, i nast.

3^ 408). Przytoczymy tu tylko jeszcze dwa z najbardziej charaktwystycznych zda
jego w naszym pntedmiocie, gdy w swym St/stftmaeie ^zofii^ str. 432 i 490, mówi : ,Me-

«^soizm wszechwiatowy jest tylko zewntrzn szat (tossere Hitlle). poza któr ukry-

wa si duchowa dziidalno i twór(v.o-r (ein geistiges Wirkcn nnd SchaffenK podobna

o tej. któr sami przeywamy.* „Dla filozotii przyrody mo(^ by rzecz odpowitnlni

opiera-' si na bycie, dostijpnyni dla zewntrznego dowiadrzcnia. ale nie ma ona prawa

il)rzc<7,a.- rzecrywistoci strony duchowej w przebiegu objawów wiata (dic gcistiga

>nte d' > < ieschehen««)/'

W cisjin zwizku z pui u-/oneui kwa>*tyanii przyioduii zeini pozostajn pogldy

BB celowo w przyrodzie, o ktjrej uiówili.my wyej f§ S:< ), powoujc si zarazem na

zdania wielu wspócaefinych pr/yrodoil£Ów w tym wzgldzie (zob. szczególniej str. 225

i nast). Wszystkie te dane, bez dalszych wywodów, przekonywaj o t«n, e wedug
idania wikszoci krytycznych i prawdziwie naukowych przyrodników naszego czasu,

ueohaniczae wyjanienie ^awisk, pomimo caej swej doniosoci, nie jest wystarcza-

ji.em do zrozumienia przyrody, i nie moe ])y zastosowTinem do badania objawów, nie

laajcyci charakteru tizycznego. Nadto okazi^e si. e poj-cia materyi i siy uznawane
s po wikszej cz<*ci za hipotetyi'znc i równie nic wystar 'zajce do p«dncgo pogldu
na Istot- prajrody, a mianovriic Da jt

j
ycic i rozwój. Ju dzisiaj, pr/y duchu kry-

tyi-znym, przenikajcym suit< ln<' teurse pnsyrodozuaw.stwa, ad»;n z pow^ys/ych przy-

rodników nie podziela owego ryzykownego, a gonego zdauia ktineni niegdy Kakul
VoGT, zkd ind badara zasuony, zainaugurowa wznowienie inateryaiiznm zeszego

wieku, dowods^ e „myli znajduj si w tym samym stosunku do mózgu, jak ó
do wtroby, lub mocz do nerok {Physidnjincke Briefe 1847, str. 206).*' Taki ro-

dowód dueha z materyi stat si niemoliwym wobec zaznaczonego ulotnienia pojcia ma-

tsryt I cisego okrelenia jego znaczenia i zastosowania w nauce Inrytycznej.

Zamykajc ninijs^ rozbiór stosunku lilozofii do nauk przyrodniczych, dodamy

w kocu je.Zi-zo jedn uwag. Wiadomo, e wielu prz}Todników zajmuje si w ostat-

nich cza<facb kwesty o przyszych losach nietylko naszej ziemi, lecz w ogóle przyrody.
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a nawt t w-zi t lnwiata. .ledni i)rzoj)<»\viaf;»jr\ 7,lo(lowac«»nc ziomi. ihn'lzy przf( iwnic

jej zniszczenie przez ogiu i t. p. W (.-titnich czasa^.b wyprowadzono szczególniej

szerokie wnioski o przyszoci wszechwiata z meciianicznoj teoryi ciepa. Ja SaW-

Cabnot wykaza, e ciepo zdolnein jest 'wykona prac<; tylko wtedy, gdy 2 Heplej-

astego ciaa pnechodsi do zimnit jszego, podobnie jak woda wjkoaywa prao fylko, gdj

z wyiej pooooego miejsca aplywa ku niaaemu. Clausius (n>b. wyej sti. 40S>

dowriOd nastpnie, e kada jednostka ptacy, dokonana pnez opadajce ciepo, po

woduje etiat.' proporcyonalncj iloci depla, przeksztacajcej si w prac. Przytem jednak

na podstawie bada W. Thomsona (zob. str. 404 i 407) okazao siij. e tylko ma-

a cz opadaice<_'o ciepa przemienia si w praop. wiksza za cz. uilzitia

cliodniejszyn I ' ialoni. Poniewa za 7. drii;,'^icj >ti(»ny pracA prawie zupenie i bar-

dzo atwo pr/eiluuuia .-ir w ricplo; j)rzf't(> z (aktu. /c w oi^ólnym przebiegu przeksta-

cen energ^i, praca przemienia sit; luiidiiicj na cit^po, anieli ciepo na prac, llionMa

wyprowadzi wniosek, e energia wszecliwiata przemieDia ak; coiaz banlziej w dapo.

które rozchodzc si po przestrzeni, t J. udzielajc si ciaom zimniejasym, oatateczaic

wyrówna si zupenie we wszechwiecie, a pnez to nastpi «rosproezenie* eiwiigii,

uniemoliwiajce wszelkie dalszo jej pneksztacenie, t j. wszechwiat dojdzie do bez-

wzgldnego spokoju, do ^mierci cieplnej.*^ Zob* w tym przedmiocie: F. Wad, Dif

Ewirtfie u, ihre Entwertmng 1889.

Otó, woiec wszystkich tr^jo rodzaju przepowiedni, zdolnych wp^Ti na nn>-

Iienie filfr/oficznego na wiat poL^kidn. j^odzi si nw/.^Jdni zdaiiif krytyczne takieg"

gosucL'i) fizyka, jak K. Mach \wK wyej str. 407 j, który ju dawno Ziu\v,\ivl, e

wszelkie proroctwa co do ws/ochwiata. jako caoci, s zupi luie iliizyjncnii ^durcbau>

ilhisorisclu i luuicj ii/^aduiono. lii najgorsze pr/.owidzonia niutatizyczne. Nauki przy-

rodnicze, uiów on, maj do czynienia wycznie z przyczynami, wpatiajcond w »•

kies danego wiata syawisk; do czego za wszechwiat dy jako cao, tego one

powiedzie nie mog. «wiat jest jak maszyna, w której ruch jedn^ czci zaley od

racha czci poZostalycH; ale przez to nic si nie orzeka ó ruchu maszyny, jako a-
|

oci.* Gdy o tern Inb owem zjawisku mówimy, e z biegiem czasu olognie zmianie
'

A, czynimy to na zasadde jego zalenoci od innych zjawisk. Jeeli za podobDo I

zdanie wypowiadamy o wszechwiecie jako caoci, ulegamy zudzeniom, >o ze stano-

wiska przyrodniczego nic znamy adnych czyniiikw, uil których)y wiat jako caliw

zalea (zob. jego pra< i : Die Gisrhiche u. dk Wm zrl <lejf iSafzcs von der Erhnlfun^

dtr Arheit 1S72. str. .Ui i nast.). Dodajmy zreszt, e znany fizyk JIankink wygosi
|

teory, wediug którtg rozstrzelona energia reflektuje si znowu na eranicach wszech-
;

switLowego eteru, a zerodkowujc ji w pewnych ogni.skach, moe znowu ogrza* ozh.'!-

e ciaa niebieskie. Teoryi Thomsona o ^dyssypacyi" energii przedwstawia tedy swoj

teory o jej ,rekoncontracyL* Sama mono wytworzenia dwóch tak spizeczDjcb po-

gldów przyrodniczych naprowadza na pnypuazcze&ie, e adna a nich nie jest do»

«cb.'* Taki za pierwszoizdny przyrodnilc, jak Makwsu. przypnszczd, e yj^
^

we wszechwiecie duch przeciwdziaa entropii, podobnie jak to ciyni w kadym lywjB
j

organizmie (zob. wyj atr. 406 i nast).
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IV. Filozofia i ycie.

§ 12.

Pogld ogólny na dnoci yciowe i icli stosunek

do ^ozofii.

Mówic o iyciu prakfycmem w przeciwstawieniu do

twórczej i poznawczej czynnoci umysu, mamy zazwy-

czaj na oku dziaanie, przejawiajce si w sposób doty-

kalny w wiecie zewntrznym. Z tego stanowiska, iyoem

uazywamy cakowit dziaalno czowieka, zmieniajc
w ten lub inny sposób otoczenie jego, t. j. przyrodt^ i sto-

sunki do innych ludzi, wedug rozwijajcych si stopniowo

poti^b jestestwa ludzkiego.

Widzielimy ju przy ogólnym pogldzie na objawy

ycia umysowego (§ 7), e podmiotowym czynnikiem

ycia praktycznego jest osobista ener^ czyli wda, a skut-

kiem — emfn. wyraajcy si w i^racy^ podjtej w tym lub

owym kierunku. Tame (str. 1(51 i nast.) przekonalimy

si równie, e ostatecznym celem praktycznej, czyli y-
ciowej dziaalnoóci czowieka jest dobrobyty któiy przyj-

muje rozmaite formy, jako to:

1) Dobrobyt fizyczny, materyalny^ gdy czowiek ma na

oku zaspokojenie swych potrzeb fizycznych, materyalnych

i swój stosunek do przyrody, jako niezbdnego rodka
pomocniczego przy zaspokojeniu tych potrzeb.

2) Dobrobyt spoeczny^ gdy chodzi o })rawidlowe usto-

sunkowanie wspódziaania ludzi, stanowicych jedn ca-o spoeczn, oraz o wjrrównanie potrzeb i dnoci
jednostek, wchodzcych w jej skad.

3) Dobrobyt d^nchowy, religijny^ gdy dymy do ycio-

wego uksztatowania naszego stosunku do Istoty wszech-

8tc«f Watff d» ilaioai.
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bvtu. do owych najwyszycli praw istnienia, które uosa-

biamy w idei Boga (zob. str. 87).

Ostatecznym celem w zaki-esie dobrobytu materyai-

ncgo jest moliwie pene jsadowoleme mylowe osobnika^ wsku-

tek wszechstronnego zaspokojenia jego potrzeb fizycz-

nych. Ideaem za dobrobytu spoecznego jest porzd spo-

Ucgnif, t. j, taka organizacya stosunków ludzkich, w któ-

rej potrzeby i dnoci osobnicze jednostek wyrównywaj

si j^rawidowo z potrzebami i dfnociami ogóu spoe-

czestwa. Nakoniec, dobrobyt ducliowy, religijny dosit^2:a

swego kresu w zgojlzie wewntrznej osobnika z uznanym

przez niego najwyszym porzdkiem wszechrzeczy, z Bo-

giem, co stanowi istot spokoju dusay i czystego smukma (zob.

wyej str. 141 i nast., 210 i nast ).

Zadowolenie potrzeb bytu fizycznego, porzdek spo-

eczny i wreszcie spokój duszy, oraz czyste sumienie^ oto

celo zasadnicze, typowe, do których sprowadza si cae

bogactwo dnoci yciowych czowieka. S to ostatecz-

ne motywa wszelkiej dziaalnoci praktycznej. Nie ma

czynu, wiadomego siebie, samodzielnego, któryby nie

zHwdziccza swego istnienia jednemu z tych motywów.

Stanowi one niejako spryny, wprawiajce w ruch

dziaalno czowieka, a wic i wytwarzajce ineje ludz-

koci. Dzieje te, w istocie swojej, nie s niczem innemu

jak wNiiiki iii bd ws]^>óldziaania, l>ad wv.ajemnej walki

owych zasadniczych motywów, powodujcych rozwój y-

cia praktycznego, pojtego w najszerszem tego sowa zna-

czeniu, jako czynu i pracy czowieka na wszystkich po-

lach jego bytu. To te objawami dziejowemi tych trzech

kierunków ludzkiej dziaalnoci jest trojaki ustrój ycia

praktycznego: ekonomicgny, poiean^ i reUgijny,

Od udziau powyszych motywów w prawidowym
rozwoju tak jednostki, jak i ludzkoci w ogóle, zaley i^-

ciawa donioso kadego z tych ustrojów.

Ustrój dcmomicany, stosujcy zasad utylitaryzmu w ce-

lu osignicia moliwie penego dobrobytu materyalnego,
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12. FILOZOFIA I YCIB.

jest najogólniejsz, ^Ae zarazem najpierwotniejsz i najmil-

sz form ycia praktycznego. Jest on wprawdzie je-

dnym z koniecznych warunków ludzkiej dziaali ioci, ale

»am przez si nie stanowi jej waciwego celu, lecz jest

tylko niezbdnym warunkiem jej rozwoju, podobnie jak

wiat nieorganiczny jest koniecznym podkadem ycia or-

ganicznego.

Bogactwo i w ogóle dobra nuUeryalne, bdce wytwo-
rami utylitarnej dziaalnoci i ustroju ekonomicznego, po-

siadaj warto istotn jedynie jako rodki pomocnicze do
urzeczywistnienia wyszych celów ycia ludzkiego. W tern

znaczeniu dobra materyalne s bardzo podane, ale, jak

wszelkie w ogóle dobra, nakadaj i one na posiadacza

zarazem i obowizek icli odpowiedniego zuytkowuiia jako

rodków do urzeczywistnienia wyszych celów. Dlatego

te jednostronny wzgld utylitaryzmu na dobrobyt mate-

ryalii}', jako wyczny cel ycia praktycznego, z zanied-

baniem innych motywów dziaalnoci, sprzeciwia si na-

turze czowieka, jako czowieka, i podkopuje prawi-

dowy rozwój jego wyszych, prawdziwie humanitarnych

dnoci.
Ustrój spoecBny posiada dla rozwoju praktycznych

dnoci czowieka to samo znaczenie, jak ycie orga-

niczne w wiecie materyalnym i znajduje si w tym sa-

mym stosunku do ustroju ekonomicznego, jak organizm

do martwej przyrody. Idea caoci i celowe ustosunko-

wanie jednostek w imi potrzeb ogóu, stanowi isto-

t zarówno ustroju spoecznego, jak i organizmu. Grdy

utylitaryzm i wyczna dno do materyalnego do-

urubytu pocigaj za sob ostatecznie rozstrzelenie pracy

w celach osobniczych; to przeciwnie ustrój spoeczny ogra-

nicza coraz bardziej osobnicz konkurency na korzy
lacyonalnej kooperacyi jednostek, lak samo, jak orga-

nizm jednoczy celowo pierwiastki i siy nieorgamczuej

pnsyrody na korzy wyszych objawów ycia powszech-

nego (zob. str. 216 i nast.).
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Pod wpywem uspoecznienia i ustrój ekonomiczny przy-

biera form doskonalsz, odpowiadajc coraz bardziej za-

sadniczym celom ludzkiego bytu. Do5r» apoiecmie, do któ-

rych przedewsz3'Stk iem nale: porzdek prawny wedhig

zasad humanizmu, wzajemny szacunek jednostek, sta-

nowicych spoeczestwo, oraz chtne dziaanie kadej

z nich na korzy ogóu, czyli mio spoeczestwa, s
koniecznem uzupenieniem wszelkich dóbr materyalnych

i wszelkiego utylitaryzmu, bo wyznaczaj im waciwe
stanowisko w ogólnym ustroju ycia praktycznego. Hu-

manizm agodzi i uszlachetnia osobnicze dnoci uty-

litaryzmu.

Nakoniec, nie naley zapomnie o yciowej donio-

soci ustroju duchowego, czyli reliffijnego. Idea Boga i roz-

wijajce si pod jej wpywem poczucie relimiue, o którem

wspomnielimy poprzednio (str. 165), zaszczepiaj w czo-

wieku przewiadczenie o istnieniu wyszego moralnego po-

rzdku wiata, rónego zarówno od porzdku fizycznego

przyrody, jak i od porzdku spoecznego w wiecie ludz-

kim. Wskutek tego osobnik, rozwijajcy si prawido-

wo pod wzgldem moralnym, odczuwa sw czno
wewntrzn z duchow istot wszechbytu, oraz ssale-

no nietylko swych czynów w wiecie zewntrznym,

wród przyrody i spoeczestwa, ale nawet swych myli,

zamiarów i dnoci od pewnych praw moralnych, mj-
cych za przedmiot jego stosunek do owego wyszego po-

rzdku wiata, do Istoty wszechbytu, do Boga.

Wyrazom tego poczucia jest religia. Ti natuiy swo-

jej wnika ona w najskrytsze tajniki ludzkiego jestestwa

i wywiera wpyw na ostateczne motywa jego praktycznej

dzialainoriCi. Bez religii czowiek wpada pod wzgldem
moralnym w zupen samowol, nie czuje si wewniis-

nie, sam w sobie, w swych intencyach i celach pnNA
iiikiem i niczem odpowiedzialnym i ogranicza swe prak-

tyczne dziaanie wycznie wzgldami na otoczenie, iia

wiat zewntrzny; o ile tego wymaga jego dobrobyt oafllh

|d by Google



§12. FILOZOFIA I TCIE. 421

niozy. Ani bowiem prawa przyrody, ani prawa spoecz-
ne nie s wystarczajce clo cisego okrelenia moralnego

charakteru czynu. Osobnicza samowola moe te prawa
obchodzi lub je wyzyska na zle cele stosownie do
danych okolicznoci; przeciwnie, sumienie moe nieraz

z najlepszy wiar usprawiedliwi odstpstwo od tych

praw, jeeli si one rozchodz z wymaganiami poczucia

religijnego.

Okazuje si z powyszego, e prawa moralne, wy-

pywajce z motywów religijnych, maj znaczenie samo-

istne i e dziaalno czowieka w zakresie tak ustroju

ekonomicznego, jak spoecznego zaley ostatecznie od je-

irn sumiennoci, t. j. od uznania moralnego porzdku
wiata jako najwyszej normy ycia praktycznego. W imi
tego moralnego porzdku, osobnik sumienny spenia swe
obowizki yciowe, ekonomiczne i spoeczne, z wasnego
popdu, dobrowolnie, niezalenie od kontroli zowntiznej
i osiga przez to najwysze dobra, dostpne dla czowie-

ka, dobra dmuhowe: spokój duszy i czyste sumienie. Dobra
te nie daj si zastpi przez adne dobra materyalne
lub h[M)eczne; przeciwnie, stanowi ono konieczny waru-

nek swobodnego dziaania czowieka i niezakóconego
spoytkowania wszelkich innych dóbr ycia.

Prawidowy rozwój ycia praktycznego, jako w^^Ta-

zu samodzielnoci czowieka, polega na zgodnem wspó-
dziaaniu zaznaczonych ustrojów: ekonomicznego, spo-

ecznego i religijnego, stosownie do przeznaczenia kade-
8:0 z nich i do tunkcyi, jak spenia w ogólnym po-

bodzie spraw ludzkich. Wszelka sprzeczno pomidzy
temi ustrojami, jako te wszelka wyczno w rozwo-

ju jednego z nich ze szkod pozostaych, jest glemy na-

ruszajcem istotny dobrobyt ludzkoci i wstizyinuje po-

stp dziejowy w urzeczywistnieniu jej prawdziwego prze-

znaczenia.

Wzajemny do siebie stosunek filojsofU i yda praktycsnego

wynika z podanych powyej wyjanie co do za.sadni-
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czych celów lud/kicj dziaalnoci. Stosunek ten okre»

lamy w nastpujcych zdaniach:

1) Filozofia, jaka wyszy objaw dziaalnoóci umyso-
wej czowieka, rozwija si w sposób odpowiedni jedynie

na jjodstawie poprzedniego rozwoju zasadniczych czynni-

ków hidzkiego dobrobytu. Zaspokojenie niezbdnych po-

trzeb bytu fizycznego, porzdek spoeczny i spokój mo*

rahiy duszy, s koniccznenii yciowcmi warunkami wszel-

kiej powanej pracy nad rozwizaniem zada £dozofii.

Gdzie brak tych warunków podstawowych, tam mowy
by nie moe, ani o krytycznym rozbiorze podmiotowydi

i przedmiotowycli zasad poznania, ani o dnoci do

ogólnego na wiat pogldu wedug tych zasad (§ 5).

2) ycie praktyczne, w zaznaczonym zakresie^ nie

tylko jest warunkim rozwoju filozofii, ale nadto wywie-

ra potny wpyw na tre i charakter tego rozwo-

ju. Najsaniodzioiniejszy myliciel zaley w urol^ieniii

swego pogldu na wiat od swych dowiadcze ycio-

wych. One to stanowi jedn z najsilniejszych podniet

myli iilozoficznej: a zastanawiajc si nad wiatem i jo-

go istot, hlozof ma gównie na oku rozwizanie zgaii-

ki wasnego ycia, celu swej pracy fizycznej, spoecznej

i umysowej, swego waciwego przeznaczenia. Ju dla

tych powodów filozof nie moe odosobni sw^ego oguhicgo

na wiat pogldu od swych dnoci yciowych. Filozofia,

zatopiona w wiat abstrakcyjny, pozbawiona zwizku or-

ganicznego z yriein. podoi )n jest do roliny, Avyrwanei

Z korzeniami ze swego naturalnego giiintu. Zapuciw^szy

jedynie swe korzenie gboko w grunt yciowy, filozo-

fia zdoln jest wznie si stopniowo ponad niepokój

chwili i przyczyni si do rozjanienia dróg ludzkiego

ywota.

3) Z drugiej atoli strony i ycie w prawidowym
swym rozwoju nie moe si obej bez filozofii. Wszelka

zmiana danych warunków dobrobytu na lepsze dokonana

by moe przez czowieka jedynie przy cigym udziale
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tak nanki w ogMo, jak i w !<zczególnoci iilozolii. Ona
to, przy pomocy swych bada krytycznych, doprowadza

do jasnego pogldu na zaznaczone czynniki dobrobytu,

a z ich porównawczej oceny wyprowadza wnioski co do

prawdziwych zada dziaalnoci praktycznej i w ogóle

ycia. Wszystkie za odnone pojcia filozofii przyczy-

niaj si bezporednio do urobienia ideaów yciowych
i wywieraj wpyw stanowczy na dnoci ludzkie, na-

dajc im róny charakter, stosownie du swej Uetsci. Bez
wiata filozofii, ycie praktyczne ludzkoci zaleaoby
wycznie od chwilowych popdów i instynktu jednostek,

pozbawiono byoby wewntrznej cigoci i konsekA^eiicyi

w urzeczywistnieniu jasno wytknitych celów ogólnych.

Filozofia jest myl przewodni ycia praktycznego, na-

dajc mu charakter racyonalny, godny czowieka jako

istoty wiadomej siebie i saniodzieliiie dziaajcej.

Z powyszego wynika, e iiiozotia i ycie cigle na-

wzajem na siebie oddziaywaj i wzajemnie si uzupe-
niaj. Tylko w zwizku ze sob, idc rka w rk, roz-

Nnza mog swe trudne zadania w sposób odpowiadaj-

cy istotnym potrzebom natury ludzkiej.

1. Filozofia i dobrobyt materyalny.

Z pierwszego wejrzenia mogoby si wydawa, e pomidzy
tilosofi i dobroInfUm materyalnym nio ma adnego zwizku, e nie

ma powodu zastanawia si bliej nad ich wzajemnym do siebie sto-

smikiem. Co wicej, moinaby pod tjm wzgldem powoa si po-

prosto na fakt, ie filozofia i dinoó do dobrobytu materyalnego roz-

^jaj<i si zazwyczaj niezalenie od siebie, a nawet w istocie s
przeczne zo sob.

W samej rzecz}', od uaidawniL-jszych czasów wy^jaszano zdanie,,

c prawdziwy lilozof powiniuu luic na okn jedynie poznanie ])ra\\dy

dla samej prawdy, bez wszelkich wzglt^dów postiomiycli, a wit.c po-

winien t( W3'^rzec si wszelkiej dnoci do dobrobytu materyalnego,

;

jako cjelu, nie objtego wiaciwem zadaniem jego ywota. Na tej

wanie zasadzie, tak zwani ludzie praktyczni^ w znacznej wikszoci,

Digitized by



424 § 12,1. FILOZOFIA. I DOBKOBTT MATBBTAHT.

oddawna wyteiiewajf^ filozofów, jako lekcewacych, wedug ich ada-

iiia, zaspokojenie potrzeb yciowych bytu ziemskiego, dla jakich

abstrakryjnyeh utopij, polog^ijtych na iriudncj grze myli, bez wsael-

kit j realnej wartoci izob. wyej str. 170 i nast.).

Ta sprzeczno pomidzy filozofi i troj^k o dobrobjii matrryal-

ny wystpuje na jaw w yciu i nauce wicln znakomitych myUcicli.

Tak np. Taes, jeden z siedmiu m(^dr< ów staroytnej Grecyi.

wedtag podania, przechadzajc si po polu, zatapia wzrok swój

w niebo i wskutek tego wpad do studni, naraajc si na ironiome

uwagi prostej, trackiej kobiety. „Chcesz by mdrcem, powiedziaia

do niego, i rozprawiasz o niebie, a nie widzisz tego, co masz pized

8ob% na ziemi."

Wiadomo, ie i Sokbatbs dla podobnych powodów wystawionym

by na publiczne pomiewisko przez Abyztofahesa w komedyi: Obif

ki iNcfXaii. Sokrates w samej rzeczy dowodzi, e najwyszym ce-

lem mylcego czowieka, zgodnie z napisem na wityni delfijskiej:

Yvó){>i aa'JTÓv, jest poznanie samego siebie i z t(?go stanowiska nie dba

o adne dobra ziemskie; przeciwnie, iaucza, e diiosr w iyju kic-

runim czyni czowieka zalenym od zewntrznych okolicznoci i po-

zbawia go swobody ducha, niezawisoci myli i woli. Wedug niego,

czowiek staje si tem szczliwszym i podobniejszym do bogów, im

mniej posiada potrzeb. A pogld ten, jednostronnie rozwinity pricz

niektórych zwolenników mdrca ateskiego, sta si^ dusz szkoy, zna-

nej pod nazw n/nieznef (zarówno od gimnazyom Kynotargny miejsoo

zbomem uczniów tej szkoy, jak i od nóaw^pies). G^tówni przedstawi-

ciele t<»j szkoy: Antystewes i Dyooenes ze Synopy widzieli naj-

wysz doskonao ycia w powrocie do stanu pierwotnego natmr.

nieomal zwierzcego. PogardzaU tedy wszelkiemi w ogóle dobrami,

wic i materyalneTni.

Tak pogard dla dobrobytu materyalnego przyja te za za-

sad w staro^i^nej Grecyi, a nastpnio i w Rzymie, szkoa stoicka

Przyswoiwszy sobie t nazw^ od portyku («oA), w którym naucza

zaoyciel tej szkoy Zenon, znakomici stoicy (Sbmbka, Epiktbt, ce-

sarz Mabek AuREiiiusz i innij, wzili sobie za wzór niewzruszon

kolumn marmurow i domagali si. aby mdrzec prawdziwy byl r6-

wnie niewzruszonym i dwiga ciar ycia z bezwzgldnym spoko-

jem duszy. Filozof, nauczali oni, mdrzec prawdziwy, powinien byr

obojtnym na szczcie i nieszczcie, na zmienne przygody ycia, na

dary i przeciwiestwa losu. Najwyszym jego celem powinno by
rozwinicie swi

j godnoci osobistej, zadowolenii^ z samego siebie, kio*

re si rtMcoji pizez sumienne hpcuienic obowizku i zgodno czyn'i

z przekonaniem, rozumu z samym sob. W tym duchu mawiali
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-Tylko mfjdrzec jest bogatym i wolnj^n; tylko mdrzec jest królem

w caU iii /:aa< cniiu tego siowa."

Podobne przykady lekcewaenia dóbr ziemskich, a nawet same-

^0 ycia dla mioci prawdy, napotykamy i w nowszych czasach.

Nic mówiy? o mczennikach chrzecijastwa, którzy dla swej wiary,

dla wsniosjch wymaga swego poczucia religijnego, z pogod ducha

znosili najstraszniejsze cierpienia i mier6, moemy si tu powobió

i na wielu nowoczesnych filozofów, którzy przynosili ochoczo naj-

dotkliwsze ofiary, jeieli tego wymagaa wiomoó wzgldem swych

przekona.

BoBOTUSz. m stantt i filozof szóstego wieku naszej ery, szuka
w filozofii pocieszenia wród zmiennych losów swego ywota. Gtob-

DANO Bruno w roku 1600 poniós mier w poinifiiiach, bo nic chcia

si wyrzec swej nauki. Spinoza, pomimo wielkiego ubóstwa i ko-

niecznoci zabezpieczenia swego bytu zmndn prac fizyczn szlilo-

waniera szkie optycznych), nie przyjmowa darów od najbUszych

przyjació i nie chcia zajmowa zaofiarowanego mu przez osoby

wpywowe korzystnego pod wzgldem materyalnym stanowiska, aby
nie ulega adnym ograniczeniom w rozwoju swego filozoficznego na

iwiat pogli|du. Kaxt prowadzi ycie ascetyczne i wyrzeka si mo-
noci zaspokojenia bardzo dotkliwych potrzeb materyalnych, powi-
cajc si wycznie swym badaniom naukowym.
S to wszystko niewtpliwie przykady ^n^ktie, godne uwagi,

ale nie rozwizuj one jeszcze ostatecznie kwesty i o stosunku filozofii,

albo nuzej filozofa do dobrobytu muteryahipgo. W imi zasadni-

tzych wymaga filozofii naley powysze pogldy na t spraw pod-

la krytycznemu rozbiorowi § r> i.\ Uczyni to naley toui tardziej,

e przedstawionym przykadom przeciwstawiaj si w dzicjaci filozo-

fii inne, rozwizujce poruszon kwesty z wprost przeciwnego punk-

tu widzenia. "Wspomnimy i o nich w kilku sowach.

Wród uczniów Sokratesa byli i tacy, którzy, powoujc si na je-

go nauk o dobru, jako celu m^rca, pojmowali je jednostronnie

w duchu osobnicssym i dowodzili, o filozof prawdziwy powinien d-
y przedewszystkiem do tego, co jest dobrem dla niego samego,

a unika zego. Dobro za pociga za sob zadowolenie, przyjem-

no, w ogóle rozkosz; ze zas budzi wstrt, niezadowohmie. nieprzy-

jemno, przykro. Ztd wyj»rnw;ulzali wniosek. z.v ostatecznym ce-

lem ycia ludzkiego jest uiuliwic wiksza roTko.92, przy moliwie
mniejszej przykroci. Naturalnie, e z tego stanowiska nie pojiardza-

no juz dobrobytem materyalnym, lecz stosownie do rónego ua stroju

podmiotowego widziano w nim jeden z bardzo podanych, lub nawet

koniecznych rodków osignicia najwyszego dobra, t. j. rozkoszy.
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Tak nauk, nazwan fiedonigmem (i^oyi^aarozkosz), rozwijali sskolft

Ci/reska, której zaoycielem by ucze Sokratesa, Ajystyp z Cyreny,

w Afryce.

Arystoteles, w duchu prawriziwe^o Sokratesa, usun pojmie

rozkoszy, jako celu ycia ludzkiego, na plan dalszy, i zastpi! ie

szerszeni pojciem szczliwoci (g{>§aiji.ovCct, ztd teorya ettdemonhmu

Szczliwo za czowieka polega, wedug jego nauki, na dziakniu

zgodnom z rozumem Indzkim, a wi^ na cnocit\ Zadowolenie, roz-

kosz nie jest celem, lecz tylko dodatkowym skutkiem rozumnego dzia-

ania, czyli cnoty, podobnie jak pikno modziecza przycza si^

sama przez si do dojrzaoci fizycznej. Na tej zasadzie Arystoteles

wyzwoli si z dinoci do dobrobytu materyalnego, jako cela Inds-

kiego dziaania, i pomimo swego ^idemonizmo, broni racyonalnych

czynników etyki.

Do zasady rozkoszy, hedonizuui, pownu li natomiast filozof Epi-

kur zm. 270 r. jnzcd Ch. -, dla nioj wprowadzi rachub w zakn^'

moralnoci. Nie potpia ou zego dla zego, lecz tylko z powoau

zych nastpstw, jakie za sob dla osobnika pociga. Podobnie do-

maga si od mdrca ycia cnotliwecjo. ale dlatego tylko, e ono

w skutkach swoich zapewnia mu najwiksz i najduej trwajc roi*

kosz. W ten sposób epikureizm wyrugowa ze swej nauki wszelkie

stae, bezwzgldne prawa i wymagania moralne, wszelk sumienno

w cisem sowa tego znaczeniu (zob. wyej str. 210 i nasi.), a zasfear

pi je prostym rozbiorem przewid3r^nych skutków dziaania ze sta"

nowiska osobniczc^^o.

W nowszych czasach zasti)i<)iio zasad rozkoszy zasad korzyid^

poytku i rozwinitito wskutek U-^^o tcory tak zwanego utylitarysmu.

Przy charakterystyce objawów ycia umysowego nazwalimy utyli-

iarytmem wyzysk, czyli eksploatacy si przyrody przez czowieka na

jego poytek str. IGI i. Tu mówimy o nauce, która pozyUk uznaje za

jedyny cel rozumnej dziaalnoci czowieka, ycia praktycznego w ogó-

le. Z tego stanowiska utylitaryzm przyjmuje jn charakter samo-

dzielnej teoryi etycznej. Rozwinli za j szczc^hiiej: w zeszym

wieku znany angielski myliciel J. Bbntham (ur. 1747, t 1882^

a w nowszych czasach Johk St. Mil.
Zazwyczaj przedstawiciele ntylitaryzmu widzieli poytek w sa-

bozpicczcniu dol)robytu matcryaliig:o, pocztkowo samego dziaajce-

go osobnika, a uast<fpnie ogóu spoeczestwa. Dobrobyt materyalny

nziniwali za konieczny warunek wszelkiego moralnego rozwoju czo-

wieka, dowodzc, e kultura moralna ^ta j«^ si moliw dopiero Y
zaspokojeniu pntrz»jb zmysowych. Zaprzeczali tedy utylitaryci za-

zwyczaj samoistnoci czynnika moralnego w czowieku, nie uznawsli
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pierwotnego i zasadniczego znaczenia tego czynnika, lecz wyprowa-

dzali jef^o tre z dnoci do osobniczego poj tku. Pod tym wzgl^-

dem llowocze^:ny utylitaryzm przedstawia waciwie daUzy rozwój za-

sad hedoiiizmu i (^pikureizmu. Nadto zauwamy, e w tym duchu roz-

winh q nnynit w ostatniej dobie etyka naturalizmut biorca za

punkt wyjcia byt iizyczny czowieka.

Powysze sprzeczne pogldy na znaczenie dobrobytu materyal*

nego wykazuj, e kwestya ta nie jest bynajmniej pozbawion wyso-

kiej donioflloóoi filozoficznej, bo 2zy si jak najcilej zarówno
z ogólnym na wiat pogldem^ jak i w szczególnoci z prac nad
rozwizaniem zada filozofii. Eji^dy samodzielny myliciel musi sobie

koniecznie zda spraw ze swego stosunku do swych potrzeb fizycz-

nych i materyabiych. Samo ycie nagli go do tego. Rozwizanie za
tej kwestyi w tym lub owym duchu wpy^va bezporednio na kieru-

nek i rliarakter myli filozoficznej, na rozw(')] jej dnoci i treci.

^'szechstroiiiiy rozbiór kwestyi o isiotiiem znaczeniu dobroltytu

matcryalnego w yciu ludzkicni stanowi jedno ze zada osobnej nau-

ki tilozolicznej, zwanej ei/k, a badajcej w ogóle zasady yciowej

dziaalnoci czowieka. Ona to porówn3rw^a znaczenie dobrobytu ma-
teiyalnego z innemi czynnikami ycia praktycznego i okrela jego

^ttBOwisko w ogólnym systemacie dóbr, obowizków i cnót ludzkich.

Na tej zasadzie dochodzi te etyka zarazem do krytycznej oceny uty-

iitaiyzmu, jako pogldu etycznego.

Z natury rzeczy wynika, e mówic obecnie jedynie o stosunku

£k)zofii do dobrobytu materyalnego, zaj si nie moemy wyczerpu-

jcym wykadem zasad etyki, ani szerszym i-ozlnorciii naszecjo szcze-

^ulowego przedmiotu z punktu wadzenia tych zasad. Ogruniezy si
musimy i pod tym wzglc^dem do zaczcr|>ania z etyki tych tylko da-

nych, które s niezbt^dnc do naleytego wyjanienia istoty filozofii,

a wi^ i jej stosunku do yciowych dnoci czowieka w zakresie

materyalnym. W tjrm celu przyjmu jemy za podstaw dalszych wy-
wodów w tej sprawie nastpujce zdania zasadnicze:

1) Zadowolenie niezbdnych potrzeb bytu zmysowego, jako mi-

nimum materyahiego dobrobytu czowieka, jest koniecznym warun-

kiem fizycznym wszelkiej dziaalnoci umysowej, a wic i filozofiL

Filozofia wystpuje na jaw w dziejach ludzkoci i staje si moliw
dla pojedynt ze^u czowieka tylko po osigniciu przynajumiej tego

.'iiinimnm dobrobytu materyalnego. Obejniujc ono zdrowie oraz za-

c^pokojenie bezporeduicli |i(jtizeb fizycznych. W tem znaczeniu na-

ley ro'/nmi(M:' starodawna^ maksym: ^Primimi vivere, deinde ]>hi-

losophan.'^ Do tego sprowadzaj si to suszne wymagania utylita-

ryzmu.
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2 Krytycyzm filozofii domaga si wyzwolenia umysu z wszel-

kich zgóry powzitych dogmatycznych naleciaoci v^ 5 . W imi i*;-

go wymagania myliciel, poswicaji^y si rozwi^auiu zada lozoÓL,

powinien inzedewHzystkiem wyzwoli si. wedle monoci, z pod pa-

nowania owych bezporednich poi)dów zmysiowych, które si wyra-

aj w dnoci do dobrobytu materyaiuego. b% to potne csymiiki

podmiotowe, które przy jednostronnym rozwoju mog criowieka prze-

stoczyó w energicznego dziaacza na polu ekonomicznem lub nawet

spolecznem, ale wanie z powodu swej sify podmiotowej^ ograniczaj

w nim zbyt atwo zamiowanie do prawdy przedmiotowej dla ttmej

prawdy i wskutek tego stoj zazwyczaj na przeszkodzie naleytemu

rozwiniciu zmysu filozoficznego. Myliciel prawdziwy, przejty g-
boko swerai zadaniami, dy bt^dzie rlo zaspokojenia swych potrzeb

zmysow^i li i w ogóle do dóbr materyalnych tylko o tyle, o ile tego

wymagaj jego obowizki yciowe wzgl<i('m siebie i innych, oraz je-

go stanowisko spoeczne. W kadym jednak razie dno swoj

w tym kienmku, bez dziwactwa, ale w duchu szlachetnego stoicyzmu.

ograniczy do niezbdnego minimum, aby móg swobodnie odda si^

gównym celom swego ywota.

3) Chocia filozofia, jako nauka» nie powinna mieó na oku innych

celów, prócz poznania prawdy, wyjanienia podmiotowycli i przedmio-

towych zasad wiedzy ludzkiej, ogólnego na wiat pogldu: to jediitl

z drugiej strony, w imi tego celu, powinna zwraca baczn uwag
na wszystko, co budzi zajcie czowieka mylcego, a wi^ i na zna-

czenie dobrobytu mat^ryalnego w ogólnym rozwoju spraw ludzkich.

Niezawislo. od dnoci zmysowych i matc^ryalnych nie powinna

doprowadzi krytycznego myliciela Ho cynicznego lekcewaenia tych

diinoci w ogóle, do ]>ogardUwego traktowatiia fizycznych wamnków
yciowego rozwoju i kultury czowieka. Byoby to objawem równie

jednostronnego subjcktywizmu, jak ch wycznego uywania dóbr

materyalnych.

Zdania powysze rozwizuj w sposób prosty, a zasadniczy nie-

porozumienia, jakie powsta mog wobec zaznaczonych sprzecznych

pogldów mylicieli na t spraw. Przekonywaj o tem nastpujce

uwagi krytyczne.

Przedewszystkicm jasn jest rzecz, e oelem yciowym filozof*

nie moe by dobrobyt osobniczy w duchu epikureimu, gdy prai

myli i poznanie prawdy, jako jej ostaft'( zny wynik, same przez si*^

nie daja^ w i \m wz;i;ld/.ii' adnej rkojmi. Kto za dnoci do do-

brobytu matrryalni Lro wyrzec sio nic mor. hih nie chce, ten zuiv^

swe siy fizyczne i zdolnoci umyso\ve w kienmku, który go nigjv

nie doprowadzi do rozwizania zada iilozofii, do krytycznego pogi-

I
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dli na wiat i ycie. Co witjcój. majp na oku ddbroltyt matoryaliiy,

iimys2 czowieka do tego stopnia wciganym zostaje w wir codzien-

nych trosk i spraw ycia, e zazwyczaj utrac zupenie zdolno do

wzniesienia ponad niepokój chwili, do powanej pracy myli nad

rozwiysaniem ogólnych zagadnie wiedzy ludzkiej.

Okazaje ai z tego, ie czowiek, majcy dobrobyt materyalny

sa gówny cel zwego ywota, nie moie by filozofem dla dwóch
powodów:

1) raz, e bezporednie panowanie dnoci praktycznych nad
umysem pozbawia go monoci krytycznego rozbioru swych czyn-

noci pozuawezych, z czego wynika brak pierwszej cechy znamien-

nej filozofii, a nastpnie,

2i e interesa osobnicze do tego stopnia ograniczaj jego wi-

dnokrg umysowy, e nie pozwalaj mu si wznie na stano-

wisko przedmiotowe, obejmujce szersze zakresy bytu, oraz ogólny

na wiat pogld, w czem objawia si brak drugiej znamiennej cechy

filozofii (§ 5).

Wyzwolenie umysu z tendencyj zmysowych i mateiyalnych,

jest tedy niezbdnym warunkiem wszelkiej pracy nad filozofi.

Poniewa za z drugiej strony ])ewne miTiiTnum dobrobytu ma-
teiyalnego okazuje si koniecznem tak dla filozofa, jak w o^roie dla

kadego, kto powica swe zdolnoci zaspokojeniu idealnych potrzeb

umysu, przeto susznie wymaga naley, aby w stanie wyszej knl-

tuiy albo ustrój ekonomiczny, albo spoeczny ycia praktycznego

uwolni t<'go rodzaju ideahiych pracowników (filozofów, specyabstów-

nczonych, artystów, poetów i t. p.) od dotkliwych trosk materyalnych
i zapewnia im w zamian za ich prac niezbdne rodki do yeia.

Tak ei te dzieje zazwyczaj przy normalnym rozwoju stosunków

ekononuoznych i spoecznych, gdy owi pracownicy znajduj chtnych
odbiorców dla swych utworów i otrzymuj za nie odpowiednie wyna-
grodzenie, lub te, gdy zajmuj w mstytucyach naukowych i arty-

stycznych stosowne stanowiska, zabezpieczajce ich byt materyalny.

GKizie za dla jakichkolwiek powodów praca umysowa rozwija .•^i

w niekorzystnych watiuikaeli mateiyalnych, tam lui spoeczestwie,

pojmujcem doniosloe idealnych czynnik*')w ycia, ciy obowizek
w ten lub inny sjju^ób zapobiedz zemu przez dostarezenie |)rae(i\vni-

kom diielia niezbdnych rodków bytu materyalnego, oraz uatwienie

wydania na wiat dojrzaych owoców ich twórczoci. W tej myli
pozakadano Akademie nauk i sztuk piknych, kasy pomocy dla osób

pracujcych na polu naukowem, dla artystów, literatów i t. p.

Równie niewystarczajc, jak epikureizm, przy okreleniu sto-

sonku filozofii do dobrobytu materyalnego jest teorya ut^Uaf^mu*
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Ma ona -wprawdzie charakter bardziej ra< yonalny: itojncc korzyci,

poytku mona rozszerzy poza ciasny zakres dnoci osobniczych

i mówi o korzyciach spoecznych, o poytku dla ycia i rozwoju

umysowego, czego o rozkoszy powiedzie nie mona. Pomimo to,

pojcie korzyci, poytku zbyt jest nieokrelonem i z natiiiy swojej

wi%e si rówme zbyt cile z interesami osobniczemi, aby mogo
slayó za zasad etyki i przyczyni si do wyjanienia kwestyj mo-

ralnych.

Jeeli Bbntham i inni, nie odstpujc od teoryi ntylitaryzmn,

uznaj za najwyszy cel dziaalnoci ludzkiej poytek powszechny: czy-

ni to jedynie wskutek racej niekonsekwencyi i sprzecznoci z sama

zasiui Litylil^ryzniu. Skoro bowiem poytek ma by ostateczn zu-

sad^ hidzkiej dziahihioei, natenczas uie mona othnawia kadej ji'-

fhio»*te<^ prawa, aby w imi(^ tej zasady dya do swego osobniczego*

poytku i ten miaa gównie na oku.

Tego egoistycznego cehi nie usuwa i aUruizm (od alUr = drugi,

blini), pojty w duchu epikurejskim. Altruizm taki polega na wy-

rzdzeniu innyni przyjemnoci tylko dlatego, e to sprawia przyjem-

no samemu dziaajcemu osobnikowi, I tutaj nie ma tedy mowy
o ofiarnoci w cisem znaczeniu, lecz o rachubie, czynicej dobro in-

nym tylko dla tego i wtedy tylko, gdy powiksza wasny dobrobyt

a nie narusza go w niczem*

Wymaganie natomiast, aby osobnik dobrowokue, boz naglcej

zzewntrz koniecznoci i bez adnych widoków osobniczych ograiu-

cza swój poytek i ])e»nosi nawet ofiary na k<;rzy innych i ogó-

u, sprzeciwia si wprost zasadzie poytku i opiera si(^ na zupeni*^

nowej zasadzie dziaalnoci ludzkiej, na zasadzie racyonalnej, uznaj-

cej za podstaw ide ustroju apoUezMgo^ w ogóle moralnego porzMen,
wzgldem któreG:n osobnik powinien spenia pewne obawiski^ nieza-

lenie od swych korzyci osobniczych. Utylitaryzm, powocgcj ai^

na tego rodzaju obowizki spoeczne osobnika, nie jest ju konsek-

wentnym utylitaryzmem, lecz niejasnem pomiszaniem jego zasad

z pojciami etyoznemi, zaczerpanemi z innej zupenie dziedziny ycia.

Gdy bowiem zasada poytku wypywa z dnoci osobniczych,

jest na wskro egoistyczn, uznaje osobnika za prawodawc swego

dziaania i tylko w tym zakresie ma jasne i cile okrelone znacze-

nie; to idea ohouzkónu czy spoecznych, czy innych, polega na uzna-

niu wyszych jn-aw moralnych, stojcych ponad- jednostk, ogranicza-

jcych jej samowol nietylko rodkami zewntrznego przymusu, lob

wzgldami na wasn korzy, lecz przedewszystkiem rodkami etyca-

nemi, t. j. wymaganiem dobrowolnej ofiary z dnoci egoistycE&ycb

w imi wyszych celów moralnych (zob. wyej str. 209 i naat.
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Sprzeozuo tych (l\v<H'h zasad: pozi/kti i uhon^iazkn tvk jest oczywist,

e uj moe iiwadzi; tylko zasI('i)ionyck <luktrvnerów, wyrzekajcych

si bezstronnego rozluoru wasnych swych tt oryj.

I dla wielu innych powodów utylitaryzm nie doprowadza do

naleytego rozwizania kwestyi o stosunku lilozofii do dobrobytu ma-
teiyalnego.

Jak wszelka nauka, tak i filozofia, nie moie zgdry przewidzie

wyników swych bada; nie moe tedy wiedzie, czy si dadz spo-

ytkowa lub nie, czy przynios korzy osobnikowi lab spoecze-
stwu pod tym lub owym wzgldem, czy tez pocign za sob szkod,

a choby tylko bezpodne marnotrawstwo sil uinyeowych. Filozof

wierzy wprawdzie zgóry, e sumienna praca nad poznaniem pi awdy
ma swoj donioso, choby i doprowadzaa do ujemnych wyników,

iiie dajcycli si^ bezporednio zastosowa w kierunku praktycznjmi.

Co wi^ej, dzieje ycia umysowego ludzkoci przekonywaj go, e
poznanie prawdy, jasny pogld na wiat i jego objawy, wywiera pr-
dzej czy póniej wpyw zbawienny i na najbardziej praktyczne d-
noci yciowe, przynosi nawet ostatecznie wielkie korzyci i dla roz*

woju dobrobytu materyahiego spoeczestwa. wiadcz o tern w spo-

sób dotykalny nowsze postpy przyrodoznawstwa. Pomimo to, filozof

hb uczony, któryby w swych badaniach nie mia na oku prawdy,

wycznie dla prawdy, lecz ulega celom postronnym, utylitarnym,

wic podmiotowym, minby si ze swojem waciwem zadaniem
i nadto nie dotarby do koniecznej podstawy dla wszelkich praktycz-

nych zastosowa nauki. T podstaw bowiem jest przedmiotowe [)oz-

canie rzeczy, bdce glówiit in ródKin nietylko wadzy czowieka
uad [)rzyrod. ale i racyonahicgo w|)lywu na rozwój czynników

ekonomicznych, spoecznych i rehgijnych ycia praktycznego. Bez

takiego czysto przedmiotowego poznania rzeczy, niekrpowanego ad-
nemi wzgldami praktycznemi, myl ludzka rozwijaaby si wycz-
nie pod jarzmem panujcych utylitarnych pogldów i nie mogaby
8wem wiatem przewodniczy yciu na drodze postpu ku lepszej

przyszoci.

Z powyszem cz si bezporednio i nastpujce uwagi.

Jednem ze zasadniczych praw moralnych, które nazwa mona
prawem sprawiedliwoci, jest prawo, wedug którego dnoci osobni-

cze, nadw)T«^ajce |)orzdck nionihiy, zawrze si mijaj ze swuini

'.ciem, nigdy go osign nic mo^-; j)0(l('za8 gdy dnoci, w^'pywa-

j^oe z motywów moralnych, czynice zado wymaganiom obowizku,
choby si domagay najwikszych ofiar z dobrobytu osobniczego,

w koca jednak obdarzaj osobnika, w sposób przez niego niezamie-

rzony, ani przewidziany, darami, które sw wartoci wewntrzn
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przewyszaj tiiidy i ofiary poniesione ])rzy spenianiu zada j^cio-

wych (zob., co wyej, str. 42f>, powiedziano o AryvStotele.sie)

T tak dowiadczenia uezy, e czowiek, szukajcy, czy to w roz-

koszach zmysiowyci, czy to w bogactwie, w ogóle w dobrobycie ina-

teryabiyiii najwyszego zadowolenia, nigdy go osign nie moe,iec£

trawiony coraz wiksz podliwoci, doznaje zbyt prdko przykroci

bezskutecznych rozdranie i wysików, albo te, zniech^ny do

wszystkiego, wpada w przesyt i apaty, w ogóle w pesymizm, podko-

pujcy wiar w istotn warto ycia. Do tego wynika doprowadza-

j na pozór szlachetniejsze dnoci osobnicze, wynikajce z ch^
uznania, sawy, znaczenia spoecznego, wadzy i t. p. Przeciwnie^

czowiek speniajcy siuniennie swe zadania yciowe, bez egoistycz-

nych wzgltlów, pracujcy dla dobra innych, czynicy zado potm-

bom ducha, osio^a jirzcz to samo najwysze, dostpne dla czowieka

zadowolenie, zadowolenie moralne, chocia adnego zadowolenia osob-

niczego zgóry wcaie nie mia na oku, oddajc si^ wycznie, z zapar-

ciem si samego siebie, swym obowizkom yciowym. Do etyki na-

ley szczegóowe wyjanienie i uzasadnienie tego prawa, bdcego
ródem wielce doniosych poj^ó nagrody i hiry^ jako czynników, wr-

pjrwajcych z samej istoty dziaania moralnego, a nie dajcych si^

do niego zastosowa w sposób zewntrzny.

Otó prawo powysze \^^'stpuje na jaw i przy okreleniu sto-

sunku tak filozofii, jak nauki w ogóle, do dobrobytu matcryalnegf

Utylitiiryzin. It kct-wacy idealne zadania poznania, prawd- dla praw-

dy, a majacs' nu oku tylko tak zwane prawdy poyteczne dajce >i^

bezporednio zastosowa do potrzeb ycia codziennego, nie osi^ri

swego celu, poniewa si rozchodzi z owem prawem zasadniczem

umysu, uznajcem />rawrf za jedno z najwyszych zada ludzkiej dzia-

alnoci. Poznanie i^rawdy czystej, przedmiotowej jest ohjwiildiVi

czowieka, bez wzgldu na cele utylitarne. Kto tego obowi^ku si^

wyrzeka, a poytek stawia nad prawd^i, ten jako kar za to lekoewn-

enie prawdy nie osiga i swego celu, t. j. poytku; ulegajc bowiem

dla braku prawdy uudom i bdom, dziaa zazwyczaj mimo woli u
wasn szkod. Dlatego te wszelkie wysiki „praktycznego'^ utylita-

ryzmu pozostaj bez skutku, niijaja sic zc swym celem luh prz\Tio^sx«

Tuiwt szkod, jeeli si nic ^»])icraja na nankowYih podstawai^h. na

przedmiotowej |)rawdzie, któr umys przyswoi subi(» moe jcilymv

gdy jej si ca dusz oddaje, z czystej mioci ku niej, bez wszelki*^!-

celów ubocznych. Z drogiej za strony, sumienna praca nad posuA-

niem prawdy dla prawdy przynosi owoce, nieprzewidziane, niesamit"

rzone i dla ycia praktycznego. Naprowadza ona sama na zastoeowi*

;

nia utylitarne bogie w nastpstwa, o których podczas badania pr»w-

!
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dy nikt nie myla, których te nikt zgóry na oku mie nie móg.
S (o dary, któremi porzdek moralny wiata, niezalenie od bezpo*

redniego ndzialU czowieka, nagradza tmdy, podjte w celach, prze-

wyszajcych ciasny zakres materyalnugo dobrobytu.

Jeeli mamy prawo mówi o estotycti przyrody i o logice tak-

tów, to tu wystjpuje na jaw etyka j)rzt'dnuotn\va, yjca i dziaajca
w saini j naturze rzeczy, niezalenie od podmiotowych pogldów czo-

wieka na te sprawy. Jak prawa poznawcze, dziaajce w organizaeyi

omyaa ludzkiego, s tylko wyrazem podmiotowym praw logicznych

B&mego ustroju wiata; tak równie poczucie moralne czowieka, obej-

mujce i dno do poznania prawdy, jako jednego z obowizków
yoA mnysowego, nie jest nlczem innem, jeno podmiotowym reflek-

sem etyU samego wszechbytu, porzdku moralnego, jako czynnika

bytu przedmiotowego. W imi^ tego porzdku czowiek domaga si^

od samego siebie ogramczenia sw3rch dnod zmysowych i mate-

rralnych na korzy wyszycli ideaów etyczny* }i. wród których je-

<lno z iirzednich luiejse zajinuje pi-aw<la, a wiiM- i hiozolia, jako osta-

teczny wymk dnoci czowieka do poznania prawdy.

1. Zadania l kierunki etyki* Kwestya stosunku filozofii du ycia

praktycBiiogo w ogóle w i/.r si bezporednio se wspomnian powyej (str. 4*27; uauli

'^f '7ofic2n, zwan etyk (od Tj{>^c— obyczaj, oraz moralny .-sposób mylenia). W.skutel<

if^h przy badaniu ninieji^zej kw*'>tyi posikowjii' "^i musimy danemi, zaczm paiH ini 7. tej

aaiiki. Dla nasyt4>go za wyjusnicnia tych d^n^h, zwracamy tu w pn^ypisku uwag
pnedewszystkieni na ogólne zasady etyki, a wic na jej zadania i kierunki, i uwzgld-

lieiueiu odnonej literatury.

Fonfano lósborodnycb, a czsto spraecsoych pogldów mjlicieli na etyk, mo-

leiDj w <if5]e powiedsiey e jej przedmiotem jest nwbiór krytyczny sasad yciowej

iaatalnoei czowieka, a zatem rozbiór motywów, celów i wytworów tej dzii^lnoci.

Jak kad nauk, tak i etyk njstosowniej podzieli mona na dwie gb'>w-

le czci: 1) ogóh cqrli tOMdniatj i 2) uaegóhw ^tstyli tpecyan (zob. wyej
tr. 66 i 119).

Etyka ogólna poddaje krytycznemu rozfiiorowi zasadnicze pojcia etyczne i dy
o okre^lr-nia praw moralnej dziaalno.'! w ogul*-.

Do uwyfli |)uj»^c zasaduiczyclj etyki uale; 1) pojcie dóbr, jako danycb rod-

6w i zasobów ludzkiej dziaalnoci, 2) pojcie obowizków, jako wymaga dotyczcych

-j dziaajnoci, i nakoniec, 3) pojcie cnoty, jako prawidowego orzeczywistniwta

irych wymaga. Ztd etyka ogólna traktuje zasadniczo o nastpuj^cyi^ pnedmiotacb

:

1) O dobrach czowieka, mateiyalnycb, apoleeznyeb i duohowycb, które czowiek

|d jni posiada, gdy pr^stpje do samodzielnej pracy yciowej, bd dopiero wy twa-

rn za porednictwem pracy. Do takich dóbr nale np. ycie i zdrowie, z odpowied-

\em siami fizyeznemi i zdolnociami umyslowemi, zasoby maleryalne, majtek odziedzi-

»ny lub nabyty, dauy stan kultury, wychowanie, stosunki spoeczne, poizdek prawny

•stwo), porzdek wszechwiatowy i t. p.
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2) n ohoirizkach czowieka: wzj^lrdeiii "^'whit* (aachowanio ycia i zdrowia m-

\V('i ztlolnoci i t. p.), wy.glrdoiu przvr<Kly iracyonalna ck^ploatacya jej zasolH>\v. w-p..!

<v,ii< if dla inny* !i i-fot yjcymi i t. p.), w/y^l^deni spoo" znoni ludzkiej (obowizki ro-

dzinuc, towarzyski*', pastwowo, ogólnie humanitarne) i wzglt^nlem Boga (^ubowizki reli

gijn«'). Kady z tych szeregów obowii^ów^ akonamkamyrh, spoocznycfc i religijnych,

czy ^u: z odpowiednim azeregiom dóbr, jako cstynników domagjcy<^ »k pAwidlow«>

gii spoytkowania swych zaaobów dla nrsecsjwistnienia sasadniczgo oeln yd ktufjr

oprowadza 8iQ do moliwie peln^ i wszechstronnego lozwojn istoly ludzkiej, jiko

wspóczjTnika pow8Ze<;hnogo porzdku wiata.

3) O fiiatnein dziaaniu czowieka. Uwydatnia ono zasadnicz rónic pomi^z;

(hhrem i zrni, czyli morabimi i nicynornlneni dziaaniem, stosownie do zody lub nie-

zgody wnli i c/ymi z surin«.'uiem czowieka Ut sumieniu zoh. wyej «tr. 210 i na•^t\

)zial.iuic iiKiraiiie. u'l,\ czowiek danych dóbr uywa Zii sirodki do spcoienia odpowied-

ni, h oliowii^zków, nazywamy cnot; czyn z& naduywajcy dólir (sii tizycznych lub

zdolnobc utnysowycli, majtku, stanowiska spoecznego, wadzy i t. p,) dla ocl6w samo-

wolnych lub zaniedbujcych o1)owizki, mamy za niemoralny, zy, przestpny, karygodny

Osobnika za, dopaszczajcogo .siQ takiego czynu, pocigsmy do odpowiedzialnoci 1M<
moralnej, na podstawie oceny dzuUanta ze stanowiska wym^;a wmiennoSei, bd sdu-

w> i. 7.C stanowiska Irguhutkci^ j. praw obowizujcych \r danem spoeczestwie. N*

tie tych czynników okriv]a narf<<7cic etyka ogólna zasa.lni(!ze prawa ftiorolne, jako nor*

Hiy czyli wymagania, do ktrncii czowiek w swnm (iziaianiu zastosowa si pomnifu

'i i\v:i te maj na polu tl/,ialalno'i. a wic woli i czynu, zupenie to samo znaczeni''

jak inmni iiu/wzn*' w /.akrr-ir >lt'iiia i poznania. Nie przymuszaj ono osobnika di-

d/.iaiitnia w idi kierunku, ale nhimuizuj go do tego wewntrznie (^zob., «:o o tych pra-

wach w odrónieniu od praw izycznych powiedziano wyej, str. 123 i nast.). Wolni

wola i odpowiodzialno czowieka polegaj na monoci zastosowania si^ do owych
ttiagalników lub odstpstwa od nieb, co jednak, stosownie do wspomnianego wyej (str-

481) prawa sprawiedliwoci, pociga za sob rozliczne skutki dla dzialjego naobnib.

Etyka MfMgóhtmt jest wynikiem zastosowania powysa^-ch zasad ogólnydi ip

szrtzegowych wytworów ycia praktycznego. Do tych wytworów nale; oatrój ekmv>-

micziii/. spohrzni/ i rdiipiny. /td wynikaj trzy gówne dziay etyki szczegóowej

1) Etykii ekonomiczna^ czyli filozofia ustroju ekonomicznego i dobipobyfta nu-

leryalnego;

2) Etyka sjuthizua^ nazwana zazwyczaj .stici/oh(/i, t. j. ilozotia ustroju i dolru-

bytu spoicczucgo, filozofia spoecznoci, prawa i pastwa;

3) Etyka relii/ijmi, filozofia untroju i dobrobytu religijnego, czyli filozofia religii

7j natury rzeczy wynika, e kady z tych dziaów etyki szczegóowej csj sic

cile z odpowiedniemi naokami specyalnemi, badjcemi fkktyczne objawy owy^ wy-

tworów ycia prakt3'cznego. Filozofia tedy uwzgldni musi tre i zasoby tydt saok.

aliy luotrla dojsi: do krytycznego wyjanienia istoty odnonych objawów ogólnego i»3

Mwiat pogldu. O cznoci bada lilozoficznych z wiedz spocyaln na tom polu df^
jasne pujci(} fiio/nfia natik '^joocznych, prawnych, pastwowych, oiaz teologkanyeis.

o kt4'irej mówilimy wyi j (str. 82<> i na^-t.. :'.:59 i nast.).

.lak pod wieloma innemi W7frl,danii. tak szczególniej w zalvro>ie etyki p«BU

w now>zych cza^a. h wielkie zaiiii»;>y.anie poj. Alf. Fouille rozrónia w dzir-

«weui: CrHi'j>ie tlrs ftysfhucs de montle conemjMiaim, 2-gie wyd. 1887, nastpuj^-*-

kierunki w etyce wspóczesnej: etyk i!Woluc3'oni8tów «yrli naturalistuw szk(^y an^*

skiej, dal«\j etyk pozytywizmu, nastpnie ^etyk niezalen (la morale i&d^pe&deal^C
etyk Kanta i nowo^kantystów, etyk pesymizmu, spiritualizmu i naresoeie etyk nfe4<

cyzmn estetycznego i mi<!tycyzmu teologicznego. Liczba tych kierunków iewa^ tae*
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dziej powiksza. L'il.v obcjmujoray niyn (ki^jf* <'tyki. (hwnych i nowszych czaj«ów,

wyoono 'szczególniej w pracach takich autorów, j.ik . U. Sn»ii\virK. fhtflhye<i of thc hi-

iftm-y of ethic8 1879: Lk()I'. .S hmidt, Die EUtik ihr altni iiechen^ 2 tomy lHH:i,

f. Zjeglkr, Gt^sdinhfe dn- Kfhik, T. J, (rc-cy i Rzymianie, T. II, wyd. 1892,

E^fka chrzeacijaiiaka ; Fit. Joi>L, Geschiditt der Eiik in da- ncuercn Philosojfhie^T. 1,

da Iutlk 18B^ T. JU, Kant i etyka naszego wieka 1889; £d. Hibtkamn, fhanomeno-

kgit dtB tiUlkken BewuatUeinSt 2>gie wyd. 1886; Paul Jamst, Hiatoire de la tdenee

fcHtiigHe dam su rofywrls ooec la morale, 2 tomj, 3-cie wyd. 1887; Em. Fa&ubt, Po<t-

(ijiier ^ mofoltftef dii Haa-neumime 9ikile 1891.

Co do Baaaej litemtnry aamac^ w tym wz<(1dzie wypada, e ju .1. K. Hza-

KUW8K1 wyoy znaczn cz dziejów etyki w nast^^pujcych pracach : O znamknUydi
systemach moralnych utaroytnoci 1803; Sysfrin (hnjsfianhmH 1*^04; Rzut oka nn dzie-

je filozofii od czami jej upadku u (rreków i Hzt/niidn a do ep"ki nilmdzrnin i iirzrjstie

(h ttykadóir nf>trf>rzemf/eh siyst;tttów moralnych) ibi-i. N'asU;pnie 'i"iENTn\v>KT u >wyni

rylcadzie etyki uwzgldni poy^Idy moralistów, dzielc je wedhiy rónych pierwiastków

moralnych (Panteon, T. Ul, 25 do 121). witochowski, we wspomnianej ju (zoh.

wf^ 8tr. 127; pracy, podaje na sir. 17 do 131 whlstory^ raniema o powstawanin praw

noiaiiircli.'* K. Kabzbwski nntn^sa ^podstawy moralnoci** w naaoe spiri-nalizmu

6«ncn2kiego, w Niwie 1879, str. 406 i nast Nareszcie cenne pn^csynkt do histoiyi

tyki ogosi hr. W. Dzibouszycki w szeregu rozpraw, zamieszczonych w Bibliotece

Warmwskiej w latach 1879, 1880 i 1882 p. t. Cnota i wyntpeJc, Jhccs o rozwoju

irtfobrazeii o cnocie (etyka w staroytnoci). Koció rednicmeceny* O hmorMe red-
Mowiecznym. MortiJi.sci l?-ffo wieku.

Dla zasadniczego objcia myslu krytyczim < Imotyi zncgo boj*actwa kierunków

w etyce nowoczesnej, naley je przedowszystkiem rozdzieli na trzy gówne grupy,

jakjeui s:

1) Kiemnki, oparte na dogmatycznych zaoeniach pmiodoznawstwa, a wic na^

<inilif^y«!nie. Kierunki te oliejmujemy ogóln nazw etyki przyrodniczy^ cbcr- przez

to zaznaczy dino tyob kierunków do urobienia etyki wedog poj przyrodniczych.

2) Eieronki, pngrjmnjce za podstaw etyki dogmatyczn wiar w tre pewnego

danego wyznani^ religijnego. Poniewra za teoretycznym wyrazem takiej wiary jest

teologia, praeto luemnki tej grupy pr^jmj charakter teotogiezny^ stanowi etyk

ieoioyicmn.

3) Kierunki, uznajce krytycj^ziu filozoficzny za konieczny punkt wyj^t ifi lln

uaieJkiej prawdziwie naukowej etyki. S to kierunki, za«!uL'uj;^' ! jc^d^aic ua, mano
filozoficznych, doprowadzajce do etyki /Uozoficzmj^ w pr-ici iwimiu do etyki pr/.y-

rodniczej i teologicznej. Etyka nie je^^t tu tylko dodatkiem, mniej lub wicej oko-

Uezaoeiowyni, do tj lub owcy grupy nauk spei yahiych, do przyrodoznawstwa lub teo-

logii, lecz treci swoj czy si cile z ogólnym na wiat pogldem, opartym na kry>

tycanym Toabimm podndotowycb i przedmiotowych zasad poznania.

Ze stanowiska kiytycyzmu filozoficznego przypisalimy powyej charakter dogma>

fyczny nietylko etyce teologicznej, ale i iirzyrodniczej. Doda tu jednak naleyi e do

t.^iego dogmatyzmu przyzniijc si otwarcie tylko elyhi teoltHfiatm. Uznaje ona wiar
/elisijn za ródo odpowiednich poj moralnych i nie poddaje ich tre< i adnemu roz-

tiorowi krytycznemu. To te nprawnienif tej etyki zaley w ztip^hioci od uprawnie-

nia odno:;nuj vviary religijnej, iiail c/.nu Zikianawia si fizczeg- lowo ^c .stAn«»wiska kry-

tycznego filozofia religii. Do niej tedy. a nic do waciwej etyki, lutle/.y ro/i>itr i ucena

fiiozoficzaoA etyki teologicznej, luaczej si rzecz przed:jtawia odnonie do etyki przyrod-

Btese;. W imi hegemonii przyrodoznawstwa, przedstawidele tej etyki wystpuj za-

zwycuj z njwiksz pretensy do ^naukowoci'' i nie poczuwaj si do adnego dogma-
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ry/iiin. Tm •/•tt in kryykn josf oliowi^zkiom lilozolii ju w zakre-ie ^anifj etyki, (u^r^-

uic/.Hii> na tcu lait^j.suu do kilku ^lku tiwa^'-. konieczny i-.b w tym Mirzgldzie dia

bliszogo usprawiedliwienia naszego pogldu na stosunek filozofii do ycia.

Jeeli rozbiór krytyczny fttoaankn filoiofli do nauk prz^nrodnic^ch dopiomdiB

nas do przekonania, e dogrnatyczne pizyporacMiiia pnyrodomawstwa nie s wjttaiai*

jco do naukowego wyjanienia wielu objawów aamej przyrody (§ U), to tein budaej

nit* mog by mtosowano do objawów, przekraczajcych a istoty swojej czynniki pny-

rody iizycznej, do samodzielnej celowej dziaalnoci czowieka. Skoro niechanim w
nuj pr/yrodzie musi by uzupenionym czynnikami racyonalnenn, to jake si ma nada-

wa ln'Z taki' irn uzupenienia w zakresie poji: moralnych? Dlatego t</ '"•/. dal-iyHi

wywodów powiedzie tu moemy, o zaprzeczenie saraointnoci racyonalm izynniki

w i zowieku. oraz jego samodzielnoci i wolnej woli jest gwalt(>ni, zadawanym u*

tom ycia umysowego, w imii.' ciasnych dogmat4')w przyrodoznawstwa. Takiego sanifr

go gwatu dopuszcza Hi naturalizm, gdy pondeit fizyczny wiata omaje za jt^y

ny i njwyszy i na tej zasadzie zaprzecza samoistooid porzdku naoraliiege i je-

go prawom.

Nadto etyka przyrodnicza wpada sama z sob w sprzeczno, bo waciwie zadnj

zgoa etyki na zasadach przyrodoznawstwa uro1)i nie mona. Przyrodoznawstwo vk

zna rnicy mit.dzy moralncm i niemoralnem dziaaniem czowieka, midzy tem co jeat

a tcni. c< }ty<- pmrinyfo. jak jej nie zna odnn^nio do mchu fizycznego, ciepa. • Icktry 7

no><-i i tym jiinlulins i h /jnwisk fizycziiyi h. (i«izi(.' si wszystko ilokonywa wcilii:: [ii^

.'hnni. znefro deteniiinizuu, tam ocena nunalna. rftfczna dziaania nie jmt uprwaion^

ani nawet moUwji; tam mowy by nie moe o tern, co by powinno, ho wszystko du-

konywa si tu tak, jak by musi, gdy inaczej by nie moe. Bezwzgldna nlegr
dta dokonanyeb faktów, uznanie zasady: tiUa prged prmoem^ bez wszelldj moralno ^
ny tak &ktf'iw, jak siy: oto konsekweneya pRyrodnicze^ pogldu na dziaanie Indikif'.

Tyniezasem rónica mH:dzy tern, co bye powinno, a tern, co jest, midzy prawem a fik*

tern, niit.tlzy dobrem i zhm jest konieczn podstaw etyki, podobnie jak rónica nidzT

prawili} i faftzcm jast niezl>dn zasad wszelkiej logiki, czyli teoiyi poznania. Pooit^

wa zn^ pi-zypiiszczeniM ^^n.nk przyrodniczych tej rónir^y. rarzncajcej si czowiekowi

jako tV«kt yria wewntiznrtT" wrale nie nwzjrb dniaj, przeto nie mo^i\ doprij^radzi--^ dj

adnej etyki. To te w>zi lk;i etyka pr/\ ri)(inii/,a jest ranzej negacy etyki w ogyie.

aui-li etyk w >ri.sem tego .sowi znaczeniu; waciwa bowiem etyka bada dane iq&-

ralnego poczu«-ia czowieka czyli sumienia i ocenia jego dziaanie na podstawie wynik6v

tego badania.

Suszno powyszych zdati wypywa bezporednio z krytycznego lozbiorn meleda'

logicznych i metaflzyezn}'ch zasad przyrodoznawstwa (§ 1 s). Powotnj si pod tjv

ws^ldeni równie na i)ra« swoj; Przyczytusk do psychologii moraltMci, roztrzsajc

w trzech roZil/Ziatarh : 1) istot sdu moralneg^o. w przi rlwstawienia do sdu ogieansg9

i estcty</ne|.fo, 2) prawo moralne w przeciwstawieniu do przyrodniczego i H) iirn mo-

ralny, jako wynik d/hilmia w poczeniu z porziu-ictii zalenoci od pewnych obowij'^

j;v y( li norm iiioralii.\ < ii i /ol). :Z/r l*sy(hologic dfr Sitlichkeit. l*b!o«iopbische Monat^beff*-

T. XVIII, IKS2, sti. 1 i na>t. Streszczenie w Henw philosophitjut Itiboti. Listoji

tbHih Na szczególn uwag zasuguje tu praca spccyalna WiL. AniHiRA, l>4ulaj^^«

wszechstronnie róni< pomidzy prawami Itzyeineml i nondnemi, p. t. PhysiciA asii

Miora law 18SB (przekad francuski wydano 1803 r. p. t. £a foi monde tiUl»
phy»iqtte).

Zreszt daltizy rozbiór stosunku filozofii do rónych objawów yda piak^fcnic^

poia nam .-^posoino do l>ardziej szczfgóowj^ch uwag nad rónemi kierunkami e^*

ki, wic i nad kienwkiem naturaistycznym. Powiemy tu tylko, e njbajnitMii kiB>
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fNwcntnrm objawom otyki przyrodniczej jorJt wspomniana wyej (str. '•V2H i nast.)

•:k'-n antropclofficzna w zakresie prawa kamog-o. Do jaki* h za wyników ..mnralnyf^h"

szkoa ta dochodzi w iniit,' ijwe«,''0 naturaliisuju. o teui wiadcz nii*;<1zy inn- iiii ))()L''Iiidy,

jaiie rozwija jtHien z gonych przedstawicieli tej szkoy rKitui, ktv<ry w ksice:
/ miopt nmtonH id d-Kto e ddla procedura ptnale, 2-gic wyd. Ib^j4, dowodzi, e dla

wyt^ienia przestpstwa potrzeba zastosowa kary jak najsurowsze; sdzi np., e
w masj<k Woeiech naleaoby rok rocznie wykona pnsesaito tysic wjrroków smieroi

(nb. SPA80WICZ, Pismo, T. IV, 1892^ str. 251). Do takiej ^etyki**, rozcbodzeoj si
s najelemaatunil^szemi wjmmaiilanii hmantzmti^ doprowadza konsekwentnie wszelki

pogld, uznaji y czowieka wycznie za wytwór l<?pycli si przyrody. I'rzedstawicieo

takip-o pogldu nie poczuwaj si do adnych obowizków wz_'1*:dnm ko^^okolw ifk i nio

iiznBj HTTiyt-h siebif za zalenych od j«kic]ikolwiek piuw Ui4>i«lD}xh, pnekraczajcycb

akres interesów osobniczych lub sp()c< znyi;h.

To samo powiedzie naoy o li< znyi h w nowszych czasach pracu u nikach uad

etnilogi, którzy w duchu uaturalistyczuyni pojmuj spoec^zeustwo pierwotne i z niego

Tjpimdzaj przy pomocy wszechwadnego nroswoja** obecnj stan knltuty umysowj
imoialnej. Jako przykad tego kierunkn wspominamy tu o pracy L. H. Moboana:
Amad Sodeiy 1877, wydanej w polskim przekadzie p. t Spoktasemiwo pieneotne ezt/li

hadam holei hidtki^ postpu ad diokaid przez barbarzymhco do i^mliz(iri/i i^^7.

Ca sBmowofaOse Morgana w prz(*dstawieniu faktów etm^ogicznych wykaza midzy

innymi znany na tern polu bada(;z Ki>. Westermarck w swej wyrrzorpujcej Histon/i

indzkiego mnUnufUca^ w której roztrz-in zarazem stosunki moralne piorw(>fn»'ir<> ^jo?e-

c^PÓstwa ( The histortj of Jntmd)) iiKtrri(i;/e IMU). Sprzerznor za i>ir«'.lny< h p(»i:l.(d'»\v

Morgana z danemi przyrodoznawstwa i z wymacaniHiui naukowej iuet<Hly udowodni

-zczególowo profesor zoologii H. K. ZiEULEH w wielce pouczajcej w tym wzgldzie

pracy kiytycznej : Die NaturwismuicJuift u. dk mcialdemokratisehe TheorU 1894, str.

40 do 73, 192 do 200. U nas ogosi gruntown ocen ksiki Morgana J. K. Dwo-
UAcm w B«6lioteoe fTiirtzatmfei^; 1888, T. I, 123 i nast, 273 i nast

Wobec powyn^di natuialistycznych zbocze, które i u nas cassto bez krytyki

si powtarzf, godxi si pizypomniecr znacz<te sowa Jana mudbckiego, cenionego

wysoko i przez naszych zwolenników naturalizmu; mówi nn: „Wolno sobie bredzi

i inezowa w psychologii i 1ojri''e ab* nio w fundamentach ( ////ii, od których szczcie

indywidualne i zbawienie towarzystwa zaley /Dztrfn, T. \ . Ul* .**

Wród teoretyczny«'h opraf^nwa ffyki filn-<ifif\:iirj. znaczenie podstawowe a po

chwil ol)6cn posiada wspomniana ju i>tr. 12) Knjtijka rozumu praktyczmyo Kanta
1788. W iwi^dra a ni zostaj dziea jego: Chnmdkgung zur Menphygik der Siim
1785, 4-te wyd. 1797 i Mdigian htnerhdlh der Grenzen der hhsaen Vemunft 1793.

W naszym jiykn many gramatyk K. C. Mkonooyios wyda na podstawie „skoropi^ów*'

^tlnoine wyldady Kanta, p. t BoMprawa filozoficzna o rdigii i moralnimi miatui przez

Im. Kanta 18.>i. Tómac?, nie podjo jednak, kiedy t<« wykady byy ratano, ani kto

oporzdzi rkopis niemiecki. I'ominin pewnych dziwactw jzykowy cli (np. snbjektowny.

-witoszc-^two = liifroterya, szk()<l(iradf>^<\ nionajrzliwo = niech*'*, ezli koliiONr- i t. p.)

rz<'iz podna rzyfAnia. jako streszczeni'- etyki Kanta i Jedyna obszerniejsza praca tego

Bjiliciela. przyswojona naszemu jzykowi,

K:uit pierwszy i na polu etyki wyj.i.suil krytycznie rónic miedzy ezynuikami

fjnpirycznemi i racyonalncmi, midzy pogldem opartym na .wiadectwie zmysów a po-

^dem, wypywajcym z bezwzgldnych wymaga rozomu. Wszelki bedonizm i utyH-

taiyzm, stawijcy dobrobyt ponad wymagania moralne, wyprowadza ^int z dziaania

zmysów, kt6re podlegj amiennym podnietom zewntnmego bytu i dlatego nigdy do>

piowadzi nie mog do zasad ogólnycb z si obowizujc. Powtarza si tu tosamo.
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0 czem mówiono pny rozbione stosunku dowiadczenia zmjdowego do rasumn teor^

tjcznego (zob. str. 800 i nast). Tylko rosutn, wskutek swj odrbn^, aprioiycBM tn-

ci, wypowiada ogólno wymagania. oho\trk^cc kadogo cslowieka, rozumowo rozwi-

nii.togo, i ezyni to niotylko odnonie do proc^jw logicznych, poznawczych muy.sk, ile

równie i zo wzirldu na ilzIatilnoCr pmktymi;^. A vr\pc. zasad etyki nio mona i7f^»'

z zo\vTitr7n<>iro do.wiad<'Zonia. ani z wynmira Itytu zmysowego, ]e\'7. z -atncj tn v i ro-

zumu. Lr<l.\ / ona tylko ma dla nas charakter konie<^7ny i pow^zorhny. a '/atcm tn-zw^lt-

dliii' uliowin/ujcy. Ot/>, rozum wyraa si. wodu^-- Kanta, na [mlu jtraktycraow

w poczuriii obowizku^ jako dziaanie, majce si<* dokona nie z iiiiyrh pobuddi,

tylko z szacunku dla prawa moralnego (Achtong flrs Gesetz). Wymaganie to Kint

nabywa „kategorycznym rozkazem roeumn praktycznego (kategoriscber Impentir)*

1 opiera na niem ca sw etyk. Spenienie ohcwitku jest najwyszem prawem no>

ralnomi wobec którego ustpi winny na plan dalsy wszelkie wzgldy osobnicM, imel-

ka dno do zadowolenia osobniczego. Nagrod takiogo spenienia prawa n)oralne<ro

nie jwt adno doltro zewn<;tr7.nj\ lecz wycznie bogie nczucie, irzce si Iwzpoimlnin

ze sponicniem obowizku. Tylko tak pojta za.sada etyki odpowiada, wedug Kanti

godnoci rozumu i wiadczy o joi-o afrfnnrmii. f. j. o tern. i- rozum sam w sobie

wióra prawa swego dziaania i nic czerpie ioli z zewntrz, ani te icii >itl no z /cwntn na-

rzuca nie daje. o tak pojrtc za.sady etyki czyli rozumu praktycznego l. z si, we-

dug Kanta, jak najcilej z ideami: wolnej woli^ nkmicrclnoci duszy i Boga^ o t«u

mówilimy ju wyej, str. 211 i nast

Vzapctniajc Kanta szerszem uwzgldnieniem empirycznych danych etyki, Fr.

ScHBiBBMACHBB (f 1834) okreli etyk jako nauk o dobra, obomzkadi. i cMototi

czowieka izob. wyej sir. 433). Najwysze dobro, Bóg, jest celem luddciej dzii^iiM'i

obowizki okrrhij prawa nicbu ydowego w tym kierunku, a cnota jest i^ poru^-

jc czlowii-ka i zbliajc go do owc^go celu (zob. jego Orundrm der j^Uomip^tehf*

Kthik, wyd. ]inómiertne isl, iiowr' wy-l. l?^7f>).

l''tykft riioznfi<-7n:i w-|)/itiv.i >na znajduje si joszrzp w ib. 7Ay.\y/\\o\ r7r<'^\ pf*^

wpywem tendencsj p r/.y roil niczy cb, <'bocia z drugiej stnmy wznowiony kantyzni i

t>ein .polu przyczynia .si coraz bardziej do krytycznego wyjanienia ostatecziy* ii za>v:

moralnoci. Nawet gksi przedstawiciele tak zwanej etyki ewolucyijtij, wyprowadzaj4

cej wysze objawy ycia morabcgo z form niszych, zbliaj si oetatecznie do

racyonalnej etyki, jak o tem wiadcz szczególniej odnone dziea B. Spkmceka (loK

wymieniono na str. 14 prace jego z zakresu etyki), oraz W. Wumdta {EUtih. Sme Cn-

UrBUi htnij der Thaaaehen «. Gtseze des tfUtUdim I^b> >is. 2-gie wyd. 1802). 1 021

uznaj, jako wynik rozwoju, niezaleno wymaga moralnych od zowntrznej takty cz

noci i •'zcrpin swe za>ady etyczne nio z tego, co jest ^ lecz z togo. co wcJIul' rozwmh;-

te£>o poc^n iri mor:iln«"jii ^^y )>i.iiii)ut'>. <'o zn do kwe-.-tyi. rzy te wy--/.!- r/.\ uniki 'tn-

raluc, ^aiuc pr/.<'Z si, mog by wy|n owadzotic / ni^Xi li. to ona zaley \sUi>ci«r^ :

'

mctalizy«znc^'o poi^-^ldu iia fozuój w ogóle. Wi(izielism\ ju wyej (str. 22^^ i na>t .

e ceiowor nie moe byc in/nihirin rozwoju. bv'Z jest jego podstawj^, a moralnok j^s'

wanie <lzialauiein celowom, w najcikgszem togo sowa znaczeniu, bo sama wytwar»

cele, do których dy. Nadto ja^n j<jst rzeczt e rozwój nic beswzgldnie nowi^

stworzy nio moe, lecz uwydatnia tylko i wyprowadza na jaw to, 00 istnitge w iatoi^

rzeczy (zob. str. 187 i nmt. oraz 378 i nast.). Skoio tedy w obecnym nianie kultn}

umyffowoj prawa moralne, podobnie jak i prawa myli logicznej, nie maj chaitkt«rc

empiryrzuogo, lecz narzucaj si nam jako wymagalniki racyonalnc: to i ze i:tafiowi>kt

cwohu yjnepo uznat naley, e ta zasadnicza rónica musiaa istnie, choliy zan»<lki«w.

w natur/.<» ro/,wijaj}\<eiro si umysu. I w .samej rzeczy, tkwi ona ju w -un^-j islo' <

y< u muy iowego, pulcgajc<'j na n>nicy midz^}' i»amoi^tuyn) podmiotem, jako os>r^^
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kiem samodzielnej indywidualnoci a wiatom pr/cdrniotowyns, rzrli ofoi y.coion). Zarów-

no teorya poznania (logika), jak i metafizyka wykaznj.i, /c tcL^o r/.ymiika m'-yonn]!ieL,M>,

»ez sztuczny nacigau. nie uioiia wyprowadzi z i'\ ru bozw/glrtluie pnseduiintow o>:<).

poibawiouego w sobie myli, rozumu (zob. wyej str. 83 i uJist., 202 i nast.. 390

i iiasiX wic togo i adna etyka ewolucyjna dokona nie zdota. Ocena wewntrznej

Moioki dsialani, stosownie do jogo motjwdw i celów, jest objawem do togo stopnia

odsofanjm, samoistnym, e bes samowolnj zmiany jego treci, nie moina go pr^rczyno*

wo wjjasnió pny pomocy didania innycb, bardziej pierwotnych czynników. Uznanie

ntom pier^-otnego cbaiaktoni |)ra\v i poisdku moralnego' wiata jest równie komecsp*

nom, jak uznanie taluego cbaraktera praw i porzdku fizyc^znego. adna ewolacya

mp wyprowadzi treci jednyci praw z treci dni doli. Jak rozwój ycia fi/y. znego opi»!-

T^ na pierwotncia istnieniu i dziaaniu praw tizyczn y<li, tak wszelki nr/.wu} czynni-

ftuw ratyonalnyb i moralnych staje moliwym tylku wskutek pit'nM>tn»«,'o istnienia

i dziaania rozumu we wszecihycie o treci nietylko logicznej, le« z i murahK\).

Wielce doniose studyum krytymie nad etyk Kanta i Spencera, oraz o ich wza-

jemnym do siebie stosunku og^osU J. G. Sckdbman, p. t. Kantian dhies attd thc

eflua of evoMw» 1881. Na zamczenie zasuguj w tym wzgldzie równie krytyczne

piace G. P. Wbtoowta: DaneinigmuSy Bdigion «. SitUiikkeit 1878, oraz C. H.
Wiuja>i8a: a remew of the 8y$tem of dftics fwnded on the Iheory of ewdu-

tm 1893.

Jako now««ze opracowania eryki. zawicrai;\Cf' w sobie dane do samodzielnego roz-

l'ioru stosunku filozofii do yria. wyiniciiatiiy fu, prócz wspomnianyrh dziel .Speinf^ni

i Wiindt, najst^'puj;\(e dziel, opiorajci? sii» na róny«;h zasadacli etycznych: M. Carhikuk.

Dk ititfliche WclUirdnuny 1877, 2-gie wyd. 185)1. Ti. Oll-Liprune, Dr la a t iilude

mmk 1880. H. Sidgwick, The meitmU of ethks, 3-cic wyd. 18-S4. G. (!ivcki, Grnnd-
tvgt der Mord 1883; pneUad polski 1884, t4>goi MoraphUfmphk 188a U. Lotzk,

Gnmiifigt der praktkthen PkUotophie 1684 (zob. te Yobbbodt, Primipien der Ethik

«. Sdigionphilooophie Lotte^s 1801). A. DdniNO, PkUosophische GUttrUhre 1888.

li. HOFFDUfO, Ethik; przekad z duskiego 1888. H. Marion, LeonS dr morale 1K^8.

H. Calderwood, Mora ph'\U>sophy, 14-te wyd. lvS80. Th. Ziegler, Sitlkhs Scin

u. siUliches Leben^ 2-gie wyd. 181K). J. Thomas, Principes dc philosojtkic mor(dc 181K).

H. Gallwitz. Daa JE^obUm der Ethik 18U2. F. Pausem, System der Ehiky 2 tomy,

3 uie wyd. 1894.

W naszej litwiturz*' etyka duzoiczna nie moe si(,» szczyci zbyt wielkiem bo-

;^Actvreni. Wymieniamy, co godne uwa;.d, jako przyczynek do wyjanienia poruszonych

ta kwest}j, pomijajc naturalnie wykady elementarne moralnoci.

Ai po chwil obecn wydatne miejsce w naszej literaturze etyki zajmuje Ko-
taja: Poridek fizffcmo-nioralny, o któiym wspomnielimy ju pnsy innych sposotmo-

idsch (str. 127 i 228). Dodamy tu tylko, e zasadniczemi pojciami moralnemi 1vol-

Uja s: itaki/tosci, w znaczeniu zblionera do okrelonych pow^-oj, str. l-W, dóbr, i po*

trinmsri czowieka. Z kadej naleytoci wypywa o<lpowicdnia powinno (^zob. >zrzc-

::<>lniej .str. 150 i nast.). Za „-aiikcyj^" praw moralnych uznaj'* Kolh\taj „porzdek
prayroilzenia**. który pozostaje w zwijzku, cho do lunym, z idc;^ H- ^a,

Kremkr wyoy etykr w >wej Filozofii diuha (zo». wy/.oj str. 24* w trze* h

teciach, jako filozofi prawa, moralnoci i oht/czaju. Trkntowski za nie zaliczy ety-

ki do filozofii, lecz wytworzy z niej „pean trzeci-' kostiwjtd (zob. wyej str. 2i>), okre-

lajc j jako „nank i umiejtno istoty tego wiata.*' Tomimo abstrakcyjnej dyalekty-

ki Kremen i bardzo konkretnych dziwactw Trentowskiego, ich wykady etyki mj
wysok donioso filozoficzn, szczególniej pod tym wzgldom, ze d do wyjanienia

^wizko poosncia moralnego z powszechnym porzdkiem wiata i jego tt>tot. Nadto
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nie brak u nich wiela doniosych wskazówek Rejowych. Toe samo powiedse uImt

0 Dumanioeh Gouoho^kiego (zob. wyej str. 28), kt6ry w kocu awego dzidi

(T. IT, 321 do 480) we wzniosym polode ducha roawya najwyiai suad swej

ki: mio.
Do prac pisarzów \v>pf'>o5;esnycb nale: ro/prawa H. Goldberga, O pfycklj-

(jkznem rófUe nioralno.i i iNiwa, 1874, .Ys Ó9 t nast.); wspomniane ju (str. 127,

1 4;15) studyum wiTocHowtóKiKuu, przewanie historyrano-otnoerair/ne na tle pojj<: as-

turalistycznych
;
dalej z scrdceznem ciepem napisane. Zadunia tmndne Br. Chleboit.

HKiKGo (szereg ruzpmw w Blnszcsn aa r. 1878); studynm E. rczTCKneo: Bmm
i mmOmh (Bibl. Warsz. 1879, T. I, 287 i nast.), om tego artyku: Cfiola w Ebcj-

klopedyi wychowawczej, T. II, 1881, str. 675 \ nat; FStmfia prdktyctnk Alp. Kum-
TOWSKiEOO, O której mówilimy wyf^j (\tr. 36); naresacie M. Mobawsrisoo: PfAhM^

etifki i prawa 1891 i Roztrzsaum W. DznoimSTOKiSGO, mjce pnewainie charakter

ety<ssny {zob. wyej str. ;^7\

O monorrrifiarh z zakrfisu etyki, dotyczcych poszczególnych kwesty pry roio>

mi stosunku lii /^tM lo ^^ia, wspominamy poniej.

2. Pogarda dobrobytu materyalnegro. Cynizm i stoi-

cyzm. Pojmania tlubrobytu materyalju;go nioo wypywa z dwócii rónych motywów.

1) z lekcewaenia wszelkich w ogóle dóbr ycia, i

2) z przewiadczenia o jego mszosci wobec wyszych dóbr moiahiych.

Pierwszy motyw jest dusz cyniznw^ drugi Mejfwmm,
Cynizm ma charakter przewanie przeczrj, wyzywjcy, bo wiaz z matefTitae*

mi dobrami pogard/a i (ln)>r;itiii spoecznemi i roligynemi. Lekceway je. kpi 2 nkb

i poniewiera niemi A chocia Antystekes, Dyooenes ze Synopy, Kbatks i inni .>u^i

cynicy podnosz w zasadzie cnot*;; to jednek w yi iu (nota ich sprowadzaa si*j gówni-

do sarka.^tycznej opozycyi wzc^lt^^dem wszy-rkioL:", to inni wysoko cenili, fo minio war-

o.- istotn dla spo«M*zestwa. a wi<;i w/(;I»;(l( iii wszystkich zpoa /ild^ij- /y kul

tury estetycznej, logiczniej i muialiiej. Ula cyników nie istniay adne obowizki 5p'>

ecznc lub religijne ; maestwo, rodzin, pastwo mieli za czcze formy, >ez w:aelki€;

wartod<^i; nawet wzgldy na godno oaohbt 1 przyzwoito nie krpoway idi wcsIa^

Midi oni siebie za wyszych ponad wszelkie prawa wskutek tego pogarda ich di

wszystkiego w yciu czya si z chepliw samowol. Sokrates mial suszno, gdr

Antyst»>n( -owi powiedzia, w z jego paszcza dziurawego przeziera próno.
Nadto cynicy lubowali si w ujemnej, brzydkiej i nawet ohr^dliwej stnmie przyr^

dy; zasad za zblienia si«f do yii^j i Tyn wedii«r jej wymaga doprowadzali dc -n-

terznn-< }. Nieokr/f»s"n;\ n;Uiin,' stawiali \n•^v^ wszelk kultur. Wol»ec demokraty. iB-'-

go l)i.tl iiii» si». 7. [liz-zi przyrod zapominali zupenie o L:<>du(io! Uidzkioj i wypywaji

cyi h z ni j uiiou liczka* li. To te pózni-jsi cynicy, w pierwszym wieku naszej ery jak

rr>wnie w nowszych czasach, szczególniej we Francyi w drugiej poowie zeszego wie-

ku, zapominali zupenie o pierwotnych zasadach etycznych swej szkoy, a zsdswi-

lali si bezporedniem przeprowadzeniem zaznaczonych cyników ujemnych w isf^

praktycznem.

Dla powyszych powodów. »'yiiiziii iialt y nie tyle do historyi filozofii, lecz

ogólnych dziejów kultury umysowej. W dziejach tych .stanowi on reakcy, pod wiBl^

ma wzgldami uprawnion, przeciwko zboczeniom kultury z drogi prawidowego post<;p5

przeciwko st^mikoin wykr7ywi<>nym i wymuszonym, jakicnii sr sztuczna sprze^^ra-

pomid?y r*>,nenii war-^lwatni -|mi!* i zostwa. nio^i^czeroc w obejciu, liipokryzya w r:*

cz<<'h juij wi<;t-<zycb . wyrafinowana i bc uywania w poczeniu z przesyti m, zcpsi^ '

obyczajów, brak wznio.lcjszycb ideaów w Ittcratuizc, sztuce i yciu. Wród stosuiik»<«

t^go rodzaju navM)}ywanie do prostoty, do powrotu na tory naturalne jest koiiie«sa«.
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a vfiam w rónjcb swych fomaciL stje si wyrazem reakcyi, równio atoli jednostzon-

Ofm, owe sboczenia, praeciwlco Ictóiym wystpuje. W taliim dadiu uwydatnia

czynniki ynianu w wieku oinnastym 8Z<aeg6lniej J. J. Rousseau, nieiiyllto w swycli

pifluacb, ale w calem swein yciu.

W mnPn zupc^nie wietle pr7.edstawift .si<.' pogarda dolirol ytu materyalnojrn

n Soikóir. Oni i w tej pog-ardzit- zadiowuj jrodno-ir o^^nhist i nie wvi7,fkaj si (l<<hr

roaten alnyrb, o Ile < niozbjdncmi rodkami i.'0(1u<'i.m) hytu ezowirka. ("»Miii\f aad<;

wszystko i.noUi, t^uucnnB spenienie obuwizkii. jaki.) czynniki, nadajco czowiekowi

ow godno, atoicy poczy tywaii dobrobyt maUiiyaluy za rzecz podrzdn, która nie po-

winna by^ edem dnoki czowieka. Domagali si tedy przestawania na nudem, ate

piMB io nie sprsedwiali si zasadniczo Icalturze i na polu materyalnem, o ile ona si

mw^a w pan» z wyissemi czynnikami bytn ódzkiego. Wystpowali tylko energicznie

pneeiwko wszelkiej zalenoci czowieka od dóbr materyalnych, a tem bardziej pneciw-

ko wsseUdenttt niewolnictwu dui^zy wzgldem tych dóbr.

1 na stosunek czowieka do pi^rody stoicy zapatrywali »ui odmiennie od cyni-

ków. Przed pwszystkieni, doTnacrjf^e ^ie ycia zgodnego ?. przyrndri. n zatem prostoty,

-^7ern^ci i pmwly w pnstt;[io\va:iiii. nie mieli na oku pr/ynuJy ni-zej ixl czowieka,

zuicTZ.rei. lecz uh^czali w ^\vo pojiio przyrody wysz, ro/iniimi \-ff>ii^ ludzk, z roz-

wojem jej ruuorodnycli potx-zeb umysowych, spoecznych i reiigijiiyeb. Zy zgodnie

t wymaguiiami przyrody, znaczyo u nich y wedu- wymaga wyszej, rozamnej

oatiuy czowieka. A w imi wanie takiego pogldu dowodzili, e niewolnicze podda-

nie ai zmydowym popdom i szokanie szczcia w dobrotiycio mateiyalnym sprzeciwia

si prawdziwej naturze czowieka, jako istoty obdarzonej rozumem. Jako taka istota,

czowiek znale moe prawdziwe zadowolenie i szczcie jedynie w (l/ielnnci moralnej

>fX^iT^), w panowaniu nad sob, w spenieniu swych obowizków wzgldem sieWe spo-

e^eii^twa i bogów. Dziki za* tym zasadom, stccy w przet i wstawieniu tln demokra-

rv' znych fendenc\ i cyników, wypywajcych z ii h nivkiei:o pojt;ci;i przyrody, reprezento-

wali rzynnik ary -toknityczny lim ha w s/laclictuem tego sowa znac2eniu, majceiu na

oku godnubK- o.-5olji.st czowieka, jako czowieka.

Porównjwajc ze sob powysze kierunki uioralno, cynizmu i stoicyzmu, wypy-
wajce ze wspólnego sokratycznego róda pogardy dla dobrobytu oiateryalnego, kwcstyi

by nie moe, który z nieb bardziej odpowiada nastrojowi prawdziwie filcnsoficznemn.

Negacja cyniczna dla negacyi jest zarazem i negacy wszelkiej filozofii, a zatem i jej

yciowego rozwoju. Cynicy to/ w samej rzeczy, nie uprawiali filozofii szerzej; zjidawa-

lali si lekcewaeniem wszystkiego i wszystkich; a to przyczyni si nie mogo ani do
postpu filozofii jako natiki, ani do zblienia jej z yciom rzeczywistom. Wyrwanie
'>^obnika z natiiralnern iriiintn bytn i ycia, pncin/jra za sob z konieezno^r i naprzód

jego rozstrój wewntrzny, a utotpui' zui)e!iii\ >iiiirif moraln. 'I'akiiii skutkom j)(Mile-,i

lei cynizm prdzej czy póniej zaw.sZ(! i vv.-,z.U/it<, j^'d/ie tylko si zjauia. rrzeciwnie,

Stoicy dziki swym dnociom dodatnim, swej energii mylowej i monilnej. przcdsta-

wiiy czynnik rozwojn postpowego tak na polu filozofii, jak ycia. Wynoszc czowie-

ka ponad drobnostkowe trosld o dobrobyt materjalny, wskaziy ma wysze zadania

i cele i przez to podniecaj cigle na nowo dzii^alno jego umysu i woli. To te
w zakresie stoicyzmu rozwin si z czasem coraz pomoj>/y pogld filozoficzny na
mdro ydow^ a wraz z nim oomz w/niolejszy idra prawdziw^o mdrca w y-
cin : idea, przeciwstawiajcy si pod ka/<lym wz;,'ld(>m cynicznej parodyi filozofa

o zapuszczonej >ro(lzie i grubych obyczajach z ri»rl' /e1»rai z na podartej odzie/y.

O owym ideale nidrca w duclm -tiic\ziini l«;(lzieiiiy mieli -.po-oline^t'' mó-

wit wicej w nastpnym paragratie, przy rozuorzc stosunku ilozotii do mdroci ycio-

wej ^§ 13,a.).
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WspomniADc powyej {str, 434) podane o Tabsib tnktei si w przjtoanMn na

fltr. 72 pimie Btooimbba L^iRCTuazA, I, 24; xob. tee TeeM Platona p. 174

Ssczegóij co do nauk cywk6w i stoików, mb.w odnoteyeh cgciach wjmmaajth
(str. 434 inast ) prac z dziedziny histoiyi etyki, om w li^soryach ffredti^ fStowofii: ZlL>

llU, T. II, uddz. 1 i T. 111. oddz. 1, i PawuokieoO, T. I, 405 i i nst Ze wiglda
na swoj tre krytyr/n. zaslug^uj tu to na uwa wykady hr. W. DzilDOSSYCmGO
p. t. Sceptycy, Stoicy i Eikurejczycy \ zob. odbitki z Hiil. Warsz. 1883.

O RoDssiE. w iliulin zamaf^onyni powyn], pi>,a(_'m w Tijy^thnUu lllusfrmra^t^

w r. 1879: zob. o»\ \/.'w\m! od)»itki, p. t. Jan Jakid) Wjn.sscau. oraz wyej str. 'i i ax-t.

Porównaj z tern ui .studyum P. 1 aiiii.LOWSKiEuo p. t. Moutuseau. W stuletni roczni

jego mierd 1878.

8. Bpikureizm i utylltaryzm. Zasada sscallYoiei, eodeaioiiiBiiii.

jest w istocie swojeij baidso nieokredloDi bo nlesj od tego, co kto oasjrwa Ka^jS&nih

oi i w esom jj szuka. Abtsttp np., jak donosi KsBNOiroKT (MemorabUiia II, 1 p. 8),

powiedzia Sokratesowi otwarcie: „Ja zaliciam si do tjcb, któi^ pngn j jak

najwygodni<\j i jak najwoselej.* Widzielimy wyif (str. 428), i» Arystoteles zupe-

nie inne mia pojH(;ie o SJSCZ^liwo.ci, czc j ze cnot (zob. szczególniej jego Etyk
Nikontnrha I, O i X, T). RpiKrn za. kti'ronia DyoriENEs T.AfjRCYrsz powirra drir^t-

t ksi^gt; >\vf»<ro pisma bt^toryizn<'Lro {7a)\k wy/.oj str. 72), za przykadem Arystypa -m-

ka .szezhliwo.-ici znowu w ro/kn^/.y. llozróniajc jrdnak rozkosze ciaa i duj^zy. pod-

daje icb tre ocenie, ubliezciiiu ('JOjijj.tfiy^ai':). Na tej zasadzie dowodzi: wszelka

rozkc^z jest podania godn; ninicy mi^jdzy szlachotnemi i mniej szlaclietnemi rozko-

szami nie ma; róni si one tylko swym zakresem i skatkamL Jedynie dla tych ostat-

nich WKgfldów oddfe Epikur pierwszestwo rozkoszom duszy, bo tre ich obejnnje

wi<.'kszy zakres, a skntki s zaawyezj mniej przykre, ni skutki rozkoszy delen^y^

Wedug tego, czowiek w yciu nie ma w gruncie rzeczy Ewlnych olnncizlmr moral-

nych, ekonomicznych, spoecznych lul) religijnych, którehy .'spenione by wino)' be*

wzgl»;du na skutki osumi^ze i wszystkf sprowadza si jedynie do ogoi.'itycznej rachah.

T'oLrI;iil powyszy »'])ikuroizniu ma to samo zna<rzeniL' na polu yria praktyrr^^pT

jak w zakn">ie teorctyi zn>ni zdanie, e nie ma adnyc h ^tay«;b, liczwy.g]f;dnych pra«

logicznycJ), do których uiysl nasza stosowa*'- si winna, e poznanie pmwdy dla prawdj

nic stanowi samoistnego celu dla umysu ludzkiego, gdy kady osobnik moe uznawi*.'

za prawd to, co mu si podoba, co mn spiawia przyjemno.. co go podmiotowo najbar-

dziej zadawala. Takiej osobistej samowoli bronili na polu poznawczem Sofiki (GOBOus.

Protaooras i inni), z którymi pod tym wzgldem schodzi si w zapetnod Epaknr

i liczni jogo zwolennicy. Epikureizm jest moraln sofistyk.

Pouczajce iadania nad epikureizraem, ogosi M. Gutau w dziele: La marek

d' K])icure cl scji rapport^ am^ ff^n tlocrinrH rtmicmporainai, 2-gio wyd. 1881. .Tr>tt**

pierwszy tom oltszerniejszej pracy p. t. Lem LtUitaircft, obejmujcy t<iorye utylilarTWu

od 1'ipiknra a do 18-go winku. Tom Il-gi p. t. Ln mornh- anfjlaiitc couempominr

]87{> prowadzi dalej te it.idauia i>d wieku 18-g«» a po najnow.szc czasy. Autor ^tui

stanuwisku etyki ewoluc^-jncj (/ob. wyej str. 438 i nast.}, wykazuje jednak przyton

e interes usobisty nie jest zaaad etyki, lecz dno^ do doskonalenia si.

U oas specyalne .studya w tym wzgldzie ogosili: Ka. Kasebwbki : iSjpb-

rfitm i L«krcctju9Zy Bibl, War^z. 1861, T. III, 480 i nast, A. witocbowiiu.

O epikureizmie 1880, oraz W. DziBOUSzycKi we wspomnianych powyctj wykMai'!)

(zob. str. 442).

Zastanawiajc si nad znidem praw moralnych, Epikur dowodzi, e nic

one ani przyrodzone uniyslowi ludzkiemu, ani t^ nic zostay narzucone wikszoci hi^^

bil przez potnych wadców, lecz byy wynikiem rozwagi wybitnych mów naU t«o <

Digitized by Clicie



§ 12,1,8. BPISUBBIZM I UTTITABTZlff. 443

ozDM naley za poyteczno (Ti{i'^pov) dla spoeczestwa. Otó ta myl stanowi

cznik pomidzy opikureizuieiu i nowo<'2e«<nym utylitaryzmf^ni, kt<)ry w ir^tocie swojej

je«t da]«z>-m rozwojem zasad Epikura pod now tylko imw i pn^ uwgldnienia skom-

plikowanyrli stosunków nowoczesnej knlfnry.

W rozwuju nowoczesnego ufi/Iitai-yzmu ro/rónir mona tr;iy j^iiwne fonuy:

1) utylitaryzni egostyczny Th. HuiHtsA (f 1079). 'I) .spok'(-zny i altruistyczuy Bent-

HAMA i ColiTE A, i nareszcie 3) umysowy .1. .St. Milla.

Utylitaryzm egoi^t} czny Hobbbsa (selfisb systom) jatt pierwotn i zarasem naj*

kooBekwentniejss i njcsystsz fonn tej teoiyt. Roswin on j w swych dsieaub

:

De che 1642 i Lema^kan or the maUer^ form and aufhaty af govemmeni 1651. Hob-
bei jest tw6rc gonej nank, e czowiek nie jest, jak pszczoa i mn'nvka i jak dowo-

dzi! AfiTSTOTELEs, Z Datury swojej „istot spoocsn (C<ióov '7roX'.Tx6vyS lecz walka

w^zy.stkich przfciw wszystkim (bolluni omniam in oinnes) jest stanem przyrodzonym

ztowieka. Walkii ta wypywa z dnoci kadep:o osobnika do wasneg-o dol)rol)ytu,

t^oiziiH. jako jedyncjfo mutywii liidzki''i d-ziia. ICfdy nsolmik ma te. wedug te-

?o. zupene prawo do wszystki«!gu, «i» sit; / Jcg*) dul rciii /'jadza. a jrdy aa->,'puje koli-

zacya w dnociach i uelacli osobników, natenczas silniej s^y ma naturalnie niczem nie

klapowane prawo do nraoGorwistnionkl swycli celów, choby ze sdcod innydi, jeeli to

tylko jema samemu sskody nio pntynoiti* Poniewa jednak sam stan cigej walki jest

«ikodltwym dla wszystkich osobników, narasjc co chwila ycio i mienie kadego, pne-

to pokój na zasadzie zrównowaonia egoistycznych dnoci jest równie potrzeb natu-

raln i-zowieka. Tej potrzebie zawdzi».'cza swe istnienie spoeczno, pastwo. Riicya

jc?o ntu jest poytek zjednoczonych w nieui jedti;)-r<'k. Dla osignicia jednak tego

[ti^ytkn wyposaa Hobbcs gow pastwu w Iezwzglrdn wadz*; i broni najsurowszego

d»spt>tyzmu. A c^yni to w zupenej konsekwcncyi zc ^wciui '/n<f\dami. Skoro >(nvieni

•>^*>l>nik. kiiTu jai- >i wy«*zn!c motywami CL''ii-f> ' zn^ ini. pu/Jtawiuny jest >rmi w .sobie

w&z-lkif h < zuimków moralnych, zdolnych puilti/.ymai porzdek spoeczny; to dla okiel-

2aaia tego egoizmu potrzeba dziau na sil i przes^tradiem, w ogólo rodkami zapew-

oijcemi jego bezwzgldn ulego dla wymaga pastwa. Widzielimy wyej, e do

takich wyniiiów doprowadza naturalistyczna etyka i w naszych czasach, jak o tern

wiadczy szki^ antropologiczna prawa karnego (zob. str. 4B7).

Konsc kw. ncye Flobbesa zraziy zwolenników utylitaryzmu do oparcia swej nauki

na nagim egoizmie i zmusiy do odszukania innych, przynajmniej z pozoru Ijardziej szla-

'hetnych motywów dno^fi do poytku. 'l'ego dopenienia egoizmu w zakrcn" zajady

poyterznoci dokona pierwszy .KREMiAbZ Hfnttt.^m, wta.ciwy twórca nowm zi snego

utylit;uy/.riiii w Hzicadi ; luh nihwium io lu jn inniiU s nf mordl and Ut/i.sluion 1781),

oraz DiinifhoJiigy or Ute stunce o/' moraUfy, ed. .lobu lirowinL'. 2 tomy IS^U.

Jak iipikur i Hobbes, tak i Beutiam nie wyprowadza moraluo.ci z samoistnego

cennika amyslowego. . Z wielk nawet niecbci mówi o moralistach, kUtr/.y poczucie

obwigku uznaj za zasad cnoty. W obowizkach widzi jak zalenoi'; od obitych

czynnikóWt fif^J tymczasem dziaanie czowieka wynika wylcznio z motywów osobni-

czych. Rozkosz i bul, przyjemno i nieprzyjemno s i wedug j zdania, je«lynenii

ródami ludzkiej dziaalnoci. V i wstpie do pierwszego 8 wymienionych dziel ni<')wi.

e czowiek znajduje si pod wadz dwóch panujcych czynników: rozkn>!/y i 'In

:

(mo jedynie okrc^Inj, co moemy i mamy czynie'-. „Natirc ha^ plnccd niui:ki!i(l unii'T

the goyeninictit ut two sovereign masters: plcasnif jmni. Ii is tor tbcui aloH( to

point aut whnt w o ought to do, as well a- lo vlc(trjiihic w bat we sball do." Ale

*ród ninych rodzajów rozkoszy, które czowiek ma na oku, a kt^ire ik-utham z epiku-

rejsk fioezy poddaje kalkulacyi, wylicza na ostatniem, siódmem miejscu i rozkosz

z obcej rozkoszy, pnsyjemno z wyrzdzanej innym przyjemnoci, i otó, ton rodzaj
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raKkmy przyjmuje za zasady swcfjo utylitaryzmu sjHfcanego^ wyraajcego si^ w wj-

maganitt «tnodsliwio wikszej azcs^wo^ dla mosliwie wi^szej liczby oaolnuk^^w (tlie

greatest happiness of tbe greatost nitmber).'' *

Jeeli si zapytamy^ na jakiej zasadzie moemy kogokolwiok ^ofroiffi^ca, aby gzukal

wasnej rozkoszy w rozkoszy ol»rej, to Bentham tego nie wyjania i tego na podstawie cpi-

kiircjskich przesanek w>Jzelkieiro ntrlitaryzmu nigdy wyjani nie btjdzie mona. Skoro

Iowiom rozkosz osobnic za. — ;i itiurj rozkoszy nie raa, — jest najwysz^in i jf^^Tlio

uprii\niioii\ ni celem (i/,i;iania, to mofiny \t\r rail/.i. jeeli kto znajduje rozko-z w obcej

rozkoszy, ale nie niams adnt»go prawa Lraui. a tern mniej pociga do jakitykolwiek

odpowiedzialnoci tych, którzy tej rozkoszy nawet na siódmem miej.scu nie d(»aaj, lob

w innych rodzajach rokoszy bardziej gustuj. Oczywist jost tedy izecz, ae albo nii>

simy si wynec wszelkich <^ulnie obowizujcych norai dziahuia ludzkiego, wiadkij

oceny jego moialnej wartoci* i odda wszystko na ask i nieask osohoiciych dnod
do rozkosqr; albo to wyzna^ ie rozkosz i ból nie s najwyszemi czynnikami ntoFalne-

mi, e wyma(^uia rozumu, uws^ldnijcego celo i zadania ustroju moralnego, do któ*

TOfro osfbnik jako czstka skadowa naley, w>-nosz si ponad osobnicz samowol i -
daj jej (i<^raniezenia nie w imi dobra jednostkowejro, lecz w imi dobra orón. jsko

wy.szej,'o i bardziej uprawnionego celu dziaania, anieli byt jednostkowy ^zob. wyej

str. 210 i nast.).

Powysze uwag^i o<lnosz si w zupenoci i do altruizmu, o ile si opiera na za-

sadach epik u rej sk ich. W tym ducha wprowadzi! Comtb to wyiaioiie do soryologii

uznjc zarazem pocig do towarzyskoei za podstaw altruizmn. ZoK saczegdtakj

czwarty tom jego wspomnianej (str. 14) FUozc^i pogyttfum^* Por. te. co mówi H.

Spencer o o«2:oizmie i altruizmie ze stanowiska ewolttcyjnoffo» w swem dziele: l^rm^
ks8 of ethim 1892, T. i, 187-2'»7.

Najnow-i/ fnrm nadal utylitaryzmowi .T. Sr. Mill w pimie: ()n Uilitarianim

5-fe uyd. I,'-*?); pnc< kad polski F. HMJACKiK^-'^ 1><73. PrzeniAst on zasad utvli-

tawzniii na |>ol(' wyszych objawów /\t:ia uiii,v>iiH ctio. a za jego przykadem poali

w t\in \v/.gldzie Al. Bain w dziele: The eniutiom and ihe »nW, nowe wyd. 1876.

rozdz. ir)-ty; O im zuciu moralnem, oraz H. Siduwick, 77c methods of eMa, S-cie

wyd. 1884, szczególniej rozdz. 4: Utylitaryzm, i wielu innych.

BIiL bierze za punkt wyjcia dla swych odnonych pogldów take zMad epi*

kurejfdc rozkoii^. ^Roadcosz^ mówi on w przywiedzionej pracy, i usunicie bólu s je-

dynemi celami, podania (jodnemi (IMeasnre and frecdom ftom pain ara tiie only tbin^*

desirable as endn).'* W dui-hu Hentbama broni Mili nastpnie i za^^a^ly szczliwoci

powszecbnej, czyli poytku of:«'du. jako iclu ludzkiej dziaalnoci. Aby wykaza rnoU'

woc przejs< ia od D-obnitJzey^o poytku do poytku powszecbnogo. utrzymuje, c pif>n^'^t-

ne dnoKi j i -oi-i} < zne nmoralizuj" si w - /htwifku z bioiriem i-zasu; to znai /v dot'*

do poytku u^iolaiiezejro i pows/erbnen^o kojar/y si z rzisom z poezucicni ol»owi2kfi.

Nadto — i to stanowi cbaraktcry»ty(.zuy czynnik jego ut\litiiryzmu, — domaga si. »k

oceniano warto podmiotowego zadowolenia, t. j. tozkosy, ze stanówka jej jaksó.

S rozkosze wytize, duchowe, których warto wewntrzna zaduguje na to, i^ysny

mieli bardzioj na oku, anieli rozkosze niszego rzdu. Oo wicej, nawet niesadowok^

nie w wyHzej sferze ycia umj^slowcgo ma wiksz warto, ni zadowolenie w nisaj*

W tym du< bu wyraa si Mili trocli drastycznie, ale w zajadzie bardzo susznie: .1^

piej byi- ni( zadowolon ludzk istot, anieli zadowolon wini; lepiej by nieadowo*

lonym Sokratesem, anieli zadowolonym pupcem."

liozum. w >amej rzeczy. /L'odzi si musi na takie diciuni n'->-y}<}>m dla wiela u-

dowolonych wn'<d ludzi: ale tylko roznm. jako wadza przcdmiotcru a umy-lu. rtyn<»?24«

si w hwycU sducli o rz«.*czach vvy«<oko ponad osobniczo zadowolenie iub niezadowoir
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nie, Jako wadza, rzdzca sii; zupehiie innemi prawami, anieli s t«, kUtre wjnikaj
I epikiuwjskij aasady mkoe?y. Bo gdyby byo prawd, co po Ar)'stypie powtanj
9i po ohwil obecn wmysay epikanjo^cy i ntylitaiyci, wns te zwolennjkami e^i
pm-rodDiczej, se sadowoieoie osobnicze, ro2ko8zjest jedynym motywom i oBtfttecznym ce-
lem ludzkiej dziaalnoci: to opierajc si na tej wycznio z.i^adzie, bez ogródek i bec
wszelkich arjstokratr. ^ny. h aspirafyj. z cyniczn otwartoci odda naley piorwaie-
<tm> z\ripr?pciu, tar/^aj-cnin > z /;i<1ownlpn|pm w biocie, nad zbolaem z powodu
k].-4 -ipoecznych sorecin ludzkiem; usmin hajcemu «if» do swpj podobizny gupcowi
[im-^l uj(.drcciij, tiaiiiunym niezaspokojon t<^sknot!\ za pozimriimu istoty wszechrzeczy.
Po jednej stronie jest zadowolenie, po drug-ioj niozadu wolenie, — i U) \\\ <t?irvm wobec
owq asidy. Frzyuiaiiie ans wyinoeci niezadowolenia pewnegfo rodzaju uaJ jakimkol-
wiek tadowoleniem, wprowadaa sopetnie now saand oceny, rón od nady rozkoszy,
a wic wymaga odati^a od tf ostatnij i wyjanienia naleytego tamtej. Tego sa
Mfll nic oiyDi, po«»tajcw2akresie tradycyjnych poj swej askoy. Co wicej, w prak-
tycznenj zastosowaniu swego utylitaryzmu do ekonomii politycznej, Mili, narówni a wik-
7oie! wspóf^o=;n\ rh ekonomi^t/iw. bierze za za»ad egtiizm jednostek i ich dno« do
di..roiytii niatrryalnTo. powra. amc tem saraeni do pierwotnej nauki Hobbesa, jako lo-

gi<:2iiej kunriekwentyi zasady poytku. Zob. pod tym wzgldem dzido Milla: Frinciplea

of politic econotny, 2 tomy, nowe wyd. 1891.

Zaznaczony rozwój utylitaryzmu od Hul»be.>a do Milk wykazuje do»itnie pott-^e-

b ozapdbuenia w etyce czynnflca 08obuiczecro czynnikiem racyonalnym; indywidualnej

aiiDowoIi aananiem wyszego pnwa, obowit^zujcego j^nlnostki; do spdnienia jego wy-
maga. Btyki ibiidowa nie mona na mniej lab wicej pi^padkowyek, a w kadym
nade okoUcmodowych zachciankach podmiotowych oeobnika, lecs wyl^snie na pned-
mioCowych, ogólnie obowiaiycych ciynnikach ronimn, który dowodzi istnienia wyate.
20 porzdku r?e -i^y. nietylko pod wzgb^dem fizycznym, ale i moralnym. W ten sposób
i na teni polu przygotowano mimowoli Zf <fr<»iiy przeciwlegej, »*mpirycznej i naturali-

sU'Znej, LTunt pod zasiew racyonalnej etyki Kauta. Liczne objawy z zakr»*^n krytyki

ut)ltaryznm wiadcz o tern. e zasiew ten WNchodzi i zapowiada bogaty plou nietylko

w ojczynie twórcy zajady bezwzgldnego rozkazu moralnego, ale równie w An-
glii i PraucyL

Z eneigicm krytyk utylitaryzmu Benthama i Milla wystpili w Anglii azese-

g6lniej tacy popularni piaane, jak Tohass Caktb, glbokomylny filozof z Obelaea

icaod Loodynn, w której dtngle lata yl i umar, 1881 r.) i Jobn Rubkin^ znakomity
Wspóczesny krytyk i estetyk, oraz ekonomista (ur. 1819). Obaj znajdowali si pod tym
wzgldem pod wpywem Kanta i w imi zaaady obowizcu i prawdziwego dobn apo-

Idczeiistwa zbijali Ha^sn zasada poytku.

W <tudyum napisanem jes/i ze w r. isjt p. t. Sign^ o/W/ic fttwe*? (Works, T. VII),

^^RLYLi: roztrzsa oznaki czastt i wykazuj ( e pod wpywem niecliaiiirzii\ t li poirldów^

ua wiat i utylitaryzmu zapomniano zupenie o wewm^trznej. moralnej wart^jst i czowie*

ka. Wspóczeni filozofowie, mówi Carlylc, nie id za przykadem Sokrateaa i Platona;

aie anczepiaj w naród piaekonania o potizebie moralnego doskonalenia ai t o tem^e
azode prawdziwe jeat w nas aamych i e mamy pewne obowizki do spefaitenia

wzgldem innych; pnedwnie, wszystko odnoaz do zewntiznych okolicznoci i w ich

egois^cmem spoytkowania widz szczyt mdroci yciowej. Tymczasem, postp praw-

dziwy w rozwoju stosunków ludzkicii, spoeczestwa, pastwa zaley nie od me*
f^ianicznej rachuby, b-cz od wartoci moralnej czowieka, a kto chce si przy-

czvnir do tes"o postjpu powinien rozpocz reform od samego siebie, a nastpnie

pmst^pir do pracy dla spoeczestwa czystym, bez wszelkich osobniczych pobudek

i widoków.
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l^ch samjch lasad bioni Garljle w wiela inojrcb pismach, potpiajc szczególniej i

mamonism^ jako naturalny wytwór utylitary ri; i i wycznej dnoci do dobrobyta m»-

teryalnego. Najsilniej na wspóczesnych podziaao potl tym wzgldem pismo jego

FoJit and prezent l»4i3 (Dziea. T. X!l[>. Napotykamy tu midzy innemi na^^^pnj'^

zdania: ..KiHy wc/.y-^tki*' wzajemne ludzkie obowizki z.iiiii' nionf z i-tay 'Myn\

obowizek /^ipiaty gutowk: kifnly obowizfk czowieka wzgl«jdem « /Jowickii /.u-ui spro-

wadzony do wri;('zania kilku >ztiik pieni/dzy i pokazania potem drzwi; kiedy obowizek

czow^ieka wzglndem Boga ^t&l sit^ hipokryzy, powtpiewaniem lub csemi podoimen:

kiedy csowiek najbardej boi si tego^ aby si nie dorobi pienid^r: nieobiicMiia

w skutkadi znuana zasza w stosnnkacb ladzkicb. We wsi^tkidi spiawacb Inddicit

nie krjiy obecnie zdrowa krew, ale eoi podobnego do atramentn bankienldego; wa^^t

ko stao si cicrpkiom^ spizecznenif grocem rozkadem. ycie spoecKóstwa stao <k

galwanicznemu jak})y przez szatana opjtanem. A jednak mamona wcale nie j«^t Ro-

giem, lecz szatanem."... _I'ywr\jri< -far^go j^zyka, zapomnielimy o Bogu, mówic is

now^ZYjn jr7:ykipni. f ''>ni;i« zyiiiy -oiiie swiat nie tak. jakim jc-t w rzf'i*zovisto-i<. 7asd-

ku>:\i>\ii\ ()i /y ua oilwiet;zu^ /^/o/f nc(.M'/,y. n otworzyli.-iiuy jf tylko tUa pozor ów. W it^

rymy z penym spi>kojem, e wewntrzna Istota tejro awiata jes>t jaii^^ iiiezrosumial^

tnollwoiiei (perhap^), ale zewDv'trznio przedstawia si nam ten wiat tylko jako ogron-

na obora i dom roboczy, z niezmieraomi szeregami kncbni i stoów jadahiycb« ^ pi?

któiycb spiytny moe znale mi^si^e. Caa piawda o tym wiocie jest niepewn, tfOio

zysk i strata, oraz puddng. s i posostj widzialne dla praktycznego cziowidca.** lYo

czasem, nie zasada najwikszej zrzliitH)ici (grt afost-bappina^s principle), lecz nsidi

najwyszej Hzlacwtnoei (greatest-noldeness priii' ij)!"') powinna by podstaw zaruwm*

yria praktycznego jednostki, jak i ustroju ^poc. znego. Praca iliii dobra inn.v h. oto

najwjrtszy obowii^zek kadego. „Trz^fliodzi krótki .^ziinuiy dzim. swcmi Iwil^liweffii

upiorami, biednemi pozacanemi koronami: n.i^jtanie toikii u iciziia nor, zo swojmi

g\^'iazdzistemi dyademami, z milczeniem i prawdy. i'o.^ zrobi i jakV isaiczcie, nie-

szc-zcie, wszystko to Ijylo zapat, jak doi^taloj^, któr ju wyda, a teraz ; gdzie jt^t

twoja pnM^y poka nam, co zrobi!?'*
'

Z takim samym podniasym nastrojem moninym pnystpuje Rtokin do kiy^-z-

nego razbiom wspóczesnego ntylitaryzmu, zwracajc przytem szczegóowo nwag b&

bdne konsekwenrye tej tooryi w zakresie ekononui politycznej. "W szeregu piae, tt-

branych szczególniej w ksikach; Uno the ku 1800, wyd. 8-e 1802 i MiinerB fd

trris 1H71. wykaza on przekonywajco, e panujca utylitarna ekonomia polityrnis ni^

invzi:I*:ilnia w >pn>.'t! nnleyty w^z^stkicb faktyi-znycli czynników, któr-- przyjmuj;*

udziai w ro/.wojii .hiKrol-yru iii;it< i \ alnrsfo narodu. Opiera ona nu /.isadaob esfobty

cznej konkuri-iuy i i blrduciu puj».*ciu iogactwa, jrdy t.\ lui /ascin praw.l/.iwy dobnibyt ns

wet niateryalny spoeczestwa zaley zaraniem od lonorudnycb czynników uiuraby l

a przedewszystkiem od uezciteoici ladzL Co za do hogadmOf to ono nie iptowada 9t

kynajtnDiej do masy zota lab innych produktów, dajcych si zamioai na ioto, jik

nczy utylitarna ekonomia, lecz warto samego dota, pienid^, zaley zapeni od wptr-

wu, wywieranego przez nie na ludzi (power orer men). Dziki tema wpywowi eofai-

my ludzi usunymi wzgldem naszych celów, t ]. kaniamy ich do pracowania dla na--

Pienidze same nie s tu jednak wystarczajoemi, ho gdyby w ludziach nie dziaay

razem czynniki moralne, a w sz< zf'fró1rio-ci nczciwo i poczucie sprawiedliwoci, nita

«'zas nie prac(waliby dla iiiiiyt h. air przy danej 'Sposobnoci zabieraliby bogat^^zemu pif-

ni\dze. Na«lt«» wpyw na ludzi wywrze mona i za pomoc innych arodków, nietjrlkt

za ptMiKK ,j picuiyilzy. ,Sa rzerry. kt<')rych za adne pienidze kupi nie ino/na, a kt*

re jednak wielce si przyczyniitj do rozwoju boga<!twa narodowego, up. przywizaaie

onierza do wodza, poszanowanie robotnika dla pracodawcy, acsdwoi kupca, ognunoi*
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jeft wsidki wjrzyak i wtedj« gdj jest moiliwynif szlachetne luposobionie adzi nawzar

jm mgldem aiebie i t p. Jaim jest necz» ie te czjnniki wj-wieraj wielki wpyw
na dohroiyt inateryaliiy narodu, a z tcL^i^ wynika, ti prawdziwo bogactwo jego nie po-

tylko na dobra, h raateryaln^Th, ale i na charakterze moralnym jednostek, wchodz-
cych w jego skad. Im szlnrlictiiiejszo Iw^d to jodno^tki, im chtniej i suinimmioj ka-
da z nich spfnia .swe obowizki wzirbHlciii innych, tom iiarnil jest bogat-^zy. tcni wii-k-

>2 poi^iaila ri^kojmi*^ donoliytu pud kadym \v/«_'l;dom. JVKl,stawn tedy dziaalnoM i y-
(iowej ludzi nie powiunv l yr tak /.\v;iii(' zajady pniktycznoici^ lecz Zisady .s]n'aicte(Ui'

teoki, kt<'>re obojmuji^ zarazem uczucia ."lympatyi, jakie ludzie winni itiic< wzdl<;dem sio-

bie wzajenmiei.

CUowek dekonywa, wedag susznej uwagi Ruskina^ najwiksz, moliw dla

niego ilo pracy i prodokoje przez to najwicej bogactwa, gdy wol jego podnieca

wasna jego sia wewntrzna, t. j. gdy na niego oddziaywaj mrzucia dodatnie. A wic
nie konkurencya i wzajemny antagonizm pom^dzy rzlonkami spoeezeiistwa, pomidzy

panami sub, robotnikami i pracodawcami i t. d., h'rz prze< iwTiif», wzajemna ich ku

sobie .sjTiifatya. jf?t /pnlcin >ogartwa narodowego. '!V» te wzajctnna >yiiipaty

ekonomia polityi zna i)r/,rd('\v>zy--tkitia powinna miei* na uku, a nie interes (i-<.ld-«r\ jf-

dnostek. To Ziw osign* .si daje jedynie przez zaszi zepioDio w czonkach «iJiil» ozeii>twii

poczucia >>prawiodliwoci i obowi^ku, a wit^c zasad moralnych, wyszych ua^l wszelkie

Bsady utylitarne.

Wielce pouczajcym je^-t pogld Rnskina na przyc^ny rónego powaania, ja-

kiego w spoeczestwie doznaj róne stany. Pnyczyny te dowodz, o poczucie mo-

itlne <^óQ ceni njwyj gotowo jednostek do ofiar dla dobra powszechnego i w ogó>

Ie piac okdo tego dobra, njnlej za stawia dnoci egoistyczne, mice na oku po«

ytek osobniczy. 1 tak, dlaczego klasa wojowników, onierzy eieszy .si»; w kadem spo-

t- ze^jitwie najwipk?szem powaaniem '' Otó dlatego, e prawdziwem zadaniom olnie-

r/^i nip jost zaldjani*'. ale to. a!iy w razie potrzeby sfitii da <i zabir. fostjiweje o-
ni* rza na wyomie l'ort«'< y, ze .-iunuiri przed nhii, ze w.szyatkieiui ruzkoszaiui t^-uo -wia-

ta posta uini, obowizkiem jego jest. nie cofn*- si*;, ale zgin*' .mierci bohatera w inii*;

obowizku. wiat paci mu ta to wii^k.sz irzi-i. Podobnie i powaanie dla dncltowe-

go, prawnika lab Idcarza wypywa ztd, e powica winni interesa osobiste dla dobm
powszechnego Tradmy za powaanie dla duchownego, zaniedb^jcego swe obowizki,

prawnika przekupnego, dla lekhna, uywajcego swej wiedzy w colach pnestpnyeh, lub

nawetjoi i wtedy, gdy ci wszyscy interes osobisty stawiaj ponad swe obowi^i zawodowe.

Mniejsze za powaanie, jakie wiat oddje kupcom i przemysowcom, anieli osob<mi

tak zwanych liberalnych zawodtjw, wypywa z powszechnego przypuszczenia, i- dzia-

lalno.*'- ich jest zawsze pfroi-tyezna. Interes osobnif*zv, wasny zysk przy nniliwcm

*)graniezen!U zy^kn innyrli. np. kiipnj«\v<'h. jost ich L't"Wnym <'elem. I)ziaaliu»sc taka

moe by* wprawdzie konie* zn^ w.siud danyeii wamukuw. ale og*j, place im mniejszem

powaaniem, wyraa przez to nagan dla ich egoizmu. Nie <hcc zasuy tej nagany,

kupiee. przemysowiec parai<;ta winien o tom, e funkcy jego jest równie zaspokoj-

nie pewm h potizeb narodu. Zadanie jego nie polega jedynie na osigniciu zysku

osobistego z pisedaftbforstwa, jak zadaniem duchownego nie moe by tylko otrzy-

manie dochodu z bemeficium, albo adwokata luV' leknrza zdobyrie honoiaiynm. Dochód

z beneficium, honoraryum, zysk, s tylko susznie nalenym dodatkiem, wynagrodzeniem

zadanie, które l)d co bdz winno by spenione. 1 pr/eny-^biwiee ma pewne zada-

nh spoecOTe, wic nie ma prawa myslec fylko o <ohic. jak tego ch*c utyhtaryztn. ( >a

winien zbada-' do gruntu przymioty rzo*-zy, kt.>re produkuje, lub którejui handluje, spo-

H<1'\ otr/yniania i produkowania ich, a nast«,'pnie i)bro<i« eal swoj energi*.' na produ-

kowanie ich lub otrzymaniu w stanie uajlcpstzym i rozdzielanie po cenach najtaszych.
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Poniewa n prodnkcya wymagn konieemie wspódiiaaaia wiela lodzi, prz^ii^y^iowiee

pneto ma amem obowisek swaa na to^ abf lonnaite sjda w prodokeyi byy mx-

liwie konj^tiieini i dla lada do niej mytych. Gdy w ten sposób nie bidzie dba tylko

0 swój interes, lecz spdhiia bdzie zarazem i swoje obowizki s])oeczne, nfttencaas ^»
dna sobie powszechno powaanie naiówm z innenii stanami spoeczciistwa.

O pogldacli spoecznych i ekonomicznych Carlyle a i Ruskina ogosi ii nas prace

petee donio«ori prof. A. Okolski, a mianowicie pi-mo p. t. Wpyw Tomasza Carhj-

le\i na ruzn-j fi])ofrrznisfu'n nnffirlskiefjo 189 1, oraz artyku: John Rtiskin jako ekrnuf

mista, w Hibliotecc \Vais>uiwski< j, T. !. HGfi. Z prac tych skorzystaem

powyej, przytaiizajc zdania tych pisarauw w przekadzie, oraz w streszczeniu Okolskie-

go. Nadto nadmieni naley, o w pierwszej pracy, str. 26 i naet, zasuony naaz ba-

dacz stosunków pnwnjch i spirfecznyeli podaje zamem cbaiakteiystyk i kiytyk^ po-

gldów Hobbesa i Benthama, a w caym pitebiegn swych razttzsa wykazije na pny-

kadzie angielskiegu spoeczestwa ze skutki jednostronnej utylitarnej laebuby, om
niezbdn potrzeb rozwoju wyszy<'h czynników moralnych dla dobra ogóu. Sowa,

wypowiedsdane na str. 148 o Carlyle u, e ^wszystkie jego zapatrj-wania. polityczne,

spoeczne, ekonoriii-zne opjnnj;^ ^i^ -nn silnej podstawie etycznrjj^ stosuj <'vi w zopd-

no<' i i Hutorn t<!go studyum. uwy(iatni'i"'t*^ jego wyHok:\ iloniosor i dla n:i--z\<.h sto-

sunkuw spulc(zn><'h. ,('arlyle, mówi Okol-ki, by przed -t4i\\i«"ielem za^ad, kt«»rt} winrit

oywia ]>nrysze spoeczestwo." Kozprawt; za o Kuskinie koczy temi sowy: ,Ad-

glicy stawiaj RuBkina w rzdzie swoich njwiksssych refomatoiów spcrfecasnych....

Reformator za ten ze wszech miar zasuguje na uznanie, nie wypisa bowiem na swo>

im sztandarze takich hase, jak OMrottm Haitmanna, ani baluoynacyj obdu Nltndie*

go, ale mio bliniego, sprawiedliwo, uczciwo, prawd, które jedynie spoeczestwo

ludzkie mog doprowadzi do lepszej prz.yazo8ci.* Na uwag zasuguj w tym pmd-

miocio równie rozprawy Okolskiego : Pauperi/zm w AngliU Gazeta Sdowa 1886>, Ji 40

1 nast. oraz Hild. War-^z. I^ft4. T. III, 01(5 i na^t.

W literatui^ze train uzkii>j prrz wspoumiauej ju t-tr. 442i praey. w której

M. fil v.\ti roztrzsa za-;id\ cjtikunizmu i utylitary/mu, na szczcL^dn uwag z&sogoje

studyum L Carrau: La htoralc utUtlaite (bez roku). Praca nagrodzona przez Akade-

mi nauk moralnycli w Paryii. Na podstawie krytycznego rozhioru utylitaryzmu, autor

wyiiazige, ze ani zairnda puytku, ani zasada szczliwoci, tak jednostek, jak spoecsaB-

utwa, nie moie by podntaw prawdziwej moralnoci, która polega na d%foo9ci czowie-

ka do moliwej dla niego d(i$konahki, Z tej to dnoci jedynie wynika wszdka mo-

ralno, a szczcie i dobrobyt osobniczy nie jeat edem moralnego dziaania, lecz tyl-

ko skutkiem niezamierzonym zgóiy, a wynikajcym z powszedniego poizdlca mo-

ralnego wiata

Tu wsponuiie nalt /v dziele F. .1 anrtk ; Philomphie tfu honheur. 5-te w>ii.

1878, w którem autor rozwija Ui>.sl, e cnota nie uczy, jak <)siLai!t«- szczcia. !e»*2 jak

go si staó t-^odnym. (F.a vertu u'est pas l art de nous rendre beureoi, mais 1 art

nou5 rendre dignes du houheur).

W Niemczech utylitaryzm nie ma zbyt wielu zwolenników wród przedstawiriei

etyki filozofit^mej. Pod wpywem atoli Mia day si sysze i tu gosy ironi<-e tej

teoryi (np. K. aas, IdeaistUehe u. poitiHvi$H9ehe EHiik 1882, oraz wspomniane na rtr.

439 prace Giyckiego). Na polu za ekonomii i prawa gównym ptzedetawicielcni te-

go kierunku jast R. Ihkrino (zob. wyej str. 328). Wród prac kiytycznydtf wymie>

niam na^U;pujce:

lui,. Brromann, Ucber den UHtitanani»fnv» IRS^. .Te^tto mowa uniwersj^<»oka.

w której autor liardjio saszni^- wykazuje, e sf^nia za-ada rozkoszy, w oglc u^olinirzfr*

zadowolenia, nie dopuszcza rozrónienia szlachetnej ud nieszlachetnej, godnej od mmg

\
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f 1 incj rozkoszy. Ze ?itanowi:>ka o^omic/cf o rD/kosz jC^t lo/kos/i. bez \vzgl»-tlu na frj

jaAus^s a ruui si^ tjlko co do sil,v i mteu.-?v wuosei, — i.o zuuw u zaley od n'>nyrh \v;i-

moków podmiotowych i przedmiotowych, ale wiale nie dotyczy wartokci nwrabiej lu/-

kmj. Kto nttem,jak Mili, uznaje potree^ wartu^Miiowej oceny rozkoszy, ten od.st4;{nije

jnzcs to BUM) od naady epikmeiimii i u^iitoiyzmu i stoj na stonowiska etyki Kanto,

etykit oparty na nsadsie godaod ludzkiej 1 obowizku.
E. Kaler, Die EUiik dea UUUtariamM 1885. Niewielka to praca zawiera w so-

bie jednak wssecstmiD krytyk zarówno «ind3rwidualQego*', jak i ^socyulnego" utyli-

tArrzmu i z teiro powodu i)o1f»ron:\ by iiioo ka/dcniii, kto z tym kieroakiera etyki bii-

scej ai zapoziia<- ijnitrnic /.t- stanu\vi?ka krytyki filozofit "/n"i

Ed. FFLKmKHKK, Kudunionmum ttnd KyotHutus issMj. Autor <f^ani si wykaza
^J;^u^(^, istniejci^ ponjidzi- oudemonizniem i hedonizim tu (zob. wy/j j -rr. 44lM. l)i\-

noi do szczliwoci uioe mio, wedug autora, eharakt<*r etyczny i nie potrzol)uje by
koniecznie egoistyczn, bo moe mie aa oku godne wyponienie yciow(?go stanowfeika

owloika; gdy tymczasem di^nos do rozkoszy jest z natury swojej egoi^^tyczn i nie

dto o iadoe wysoe wzgldy moralne.

W nasz^ literatae, pidcs wielu powierzchownych pozytywistyt^yeh artyknli-

kóir o utyltCaiysmie, znam tylko jedn powaniejsz rozpraw w tym iny.* <i!itioi ie, napi-

nan ze znajomoci rzeczy, cho popularnie, .lent ni ^ierw^y rozdzia Wt-ztUiów uar-

:vi^kich Fr, Krupiskiego 1872. Wspomniana jmwyej prace Okolskikoo zawieraj
•« sobie wprawdzie krytyk*; teoryj utyiitaryzmu, ale z rtMci swojej odnosz si gównie
vio ekonomii politycznej i etylu soi:yalnuj.

2« Filozofia i jfcie spoeczne.

Bez szerszych wywodów, kady rcziunic e zwiay.rk filnzolii

z dobrobytem spoecsnj/m jest daleko e.ilejsz\
,

anieli z dolaubytem

materyaliiyin. Filozofia, wraz z nauk w o«;<'ile, jest w istocie swojej

• dnym z objawów ycia sjudct zuego. Rozwija .si(j ona i postt^puje

przy pomocy wspólnej pracy, czyli kooperacyi wielu ludzi mylcych,
wielu pokole i narodów i d3' do zaspokojenia pe^mycli potrzeb

miysowych caej ludzkoci. A okoda bozporednim podmiotem my-
iienia, wi^ i filozofii jest zawsze pewien szczegóowy osobnik: tylko

Mwiem umys jednostkowy myli, krytykuje, W3rtwarza nowe na wiat
>ogldy; to jednak ycie umysowe kadego pojedynczego czowieka,

demnek, rozwój i udoskonalenie jego zdolnoci, w ogóle jego wy-
:sztacenie i przygotowanie do owej samodzielnej ])racv mys^li, która

rydaje filozofi, jest pod wieloma wzg^dami wyiukiem jeo:o /wiuzku

innemi ludmi, a zatem ycia spoecznego. Onn stanowi oo/^lny

odkad kultury umysowej i obdarza osobnika niezbrdncmi iudliaini

,0 samodzielnej pracy myli. Nadto najsamodzielniejszy osobnik,

•zbijajc si^ z koniecznoci w atmosferze spoecznej, znajduje si^

od w^^ywem ducha, panujcego w danem spoeczestwie i czasie,

j. pod wp3rwem idej, pogldów i dnoci reszty czonków spoe*

Eetistwa, wród których myliciel yje, rozwija si i dojrzewa.
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Wskutek tt^go zwi^zku jednostkowego iimjsiu zc spuk-tzeii-

s(\v<'in, kada nowa iiiyl liiozolicziia, a szczególniej kady szerszy

pogld na wiat nie moe ueliodziu wycznie za wyraz swegjO twór-

cy, jednostkowego myliciela, lecz ysst zawsze zarazem objawom

pewnych czynników ycia spoecznego, ducha czasa lub narodu, do

którego myliciel naley.

Zdania powysze s tak oczywiste, e nie potrzebuj sserazego

wyjanienia. W nich jednak wystpuje na jaw drugi yciowy waru-

runek istnienia i rozwoju filozofii, warunek spoUctny, Polega on

przedewszystkiem na takim stopniu kultury umysowej i nstioju sto*

sunkijw Indzkidi, al)y lii(lzi(» mogli sobie nawzajem udziela swjcli

myli. < zyiiia sifj du luzwoju ycia mnysowego modziey, urzt-

kaza dfdnliki swejro yciowego i naiikuwego dowiadczenia, >v* -

po<:liidy na wiat |Miniejszym [nd^oleniom w fonnie cile okreslourj

Dopiero na takim gruncie ogólnym rozwijaj si^ owe szczegóowe

warunki spoeczne, przy których pomocy czowiek jednostkowy, jako

czonek spoe(*zestwa, moe zadosy uczyni wszechstronnym wy-

maganiom myli filozoficznej. Nale tu: odpowiedni rozwój szkol-

nictwa, literatury filozoficznej i w ogóle naukowej, monod niezawi-

sego wyraenia myli krytycznej i t. p.

Jasn jest rzecz, e zaznaczone warunki spoeczne filozofii sa

wynikiem wielowiekowego rozwoju ludzkoci, kultury i cywilizacji

a wit»c w ojróle wysokiego stopnia dobrobytu spoecznego. Stopie ten.

zgodnie z naszym Oj^ólnym po^lil< m na objawy ycia nmysoweg'^

*'sfrr. 1(11 i nast.i, moemy ukreslir jako stan kuUury humanitarnej

Humanizm, objawiajcy sif» na polu s})oe( znem w sza^^imku (31*

godnoci czowieka, w moliwie sprawiedliwem poczeniu istotntj

równoci ludzi z potrzeb ich kooperacyi, jest niezbdnym waronkiai

istJiienia i prawidowego rozwoju filozofii. Tylko na takim stopniu,

kultury spoecznej, osobnik, jako dziecko swego czasu i narodu, otrzy-

muje od spoeczestwa ów zasób uczu, myli i dnoci, któiy

z jednej strony podnieca jego zmys krytyczny, pobudza do stawianii

pyta, dotyczcych najwyszych zagadnie wiedzy ludzkiej, a z dro-

giej obdarza go rodkami, umoliwiajcemi [)rzyblienie si^ do to-

wijizania tych zagadnie, do wytworzenia moliwie pengo na wiat

pogldu.
Zaleii«»s('' ua jsamnd/icliiejszei^o nawct umysu od stopnia TOZ-'

woju i kultury spueezcsiwa, pociu^i^a za sob bardzo wam- l^-.

Bt^pstwa odnonie do istoty Hlozofii i jej zada. Ukazuje si^ z tc^

przedewszystkiem, e prawdziwy myliciel, filozof nie moe doj ac"

krytycznego samopoznania, )dacego konit^cznym podmiotowym
rmikiem wszelkiego w ogóle krjrtycyzmu filozoficznego ^§ 5,i t j
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nie moe zda sobie jasnej sprawy z rozlicznych pogldów, które,

pomiuio w.>,zelkit>j samodzielnoci, urobiy si w je^n uuysie pod
wfilywcui tradycyi spoecznej, jeeli |)opi-zedrii(' nii' |)<'zii;i stanu umy-

spoeczestwa, do którego zaley, jeeli nie [)tMi(la rozlnorowi

czynników historycznych, którym zawdzit^cza swoj kultiu- umysow,
wraz z panujceiiii w niej ideami, wytwarzajcemi tak zwanen;a du-

cha'^ danej cywilizacyi, danego narodu i czasn. Tylko gbsze wni-

kni^ie w te zasoby umysowe spoeczetistwa zdolnem jest doprowa-
dzi myliciela do naleytego zrozumienia samego siebie, do krytycz-

nego pogada na wasne swoje pojcia o wiecie i yciu, oraz na ró-
da, z których pojt^cia te zaczerpa.

Oddawna uznano, e znajomo historyi i literatury danej nauki,

wi^c i filozofii, jest koniecznym warunkiem prawidowej pracy nad
jej postpem. W imit* powyszy h uwag o /wi/kii filozolii z yciem
spoecznem, wymagamy ud prawdziwego filozuia lialeku wn^eej. Hi-

srorya i literatura filozofii jest tylko jetlnym wr<'d wielu innych r<'>-

wme doniosych i charakterystycznych objawów ycia umysow<'go

ludzkoci. Objawu tego nie mona sztucznie oderwa od reszty orga-

nicznie z nim poczonych. Przekonalimy si o tern jn na wstje
do niniejszego rozdziau (§ 7); a tej zasady cznoci lozofii z ogól-

nym rozwojem ycia umysowego trzymamy si cile w calem dziele

niniejszem. Chcc tedy doj do kiytycznego pogldu na tre i roz-

wój filozofii, myliciel nie moe si ograniczy gotowemi wytwoimi
jej historyi i literatury, lecz musi uwzgldni zarazem dzieje ycia
umysowego w ogóle, obejmujce wraz z filozofi i rozwój iim^-ch

naiU^, oraz rozwój religii, poezyi i sztuki, ideaów i dnoci ycia
spoecznego z caem bogactwem ich rónurudnych objawuw. Jcdneni

rtowem, powszechna historya kultury i cywilizacyi, w caej peni swe-

go rozwoju, stanowi r<xlo, z którego wypywa filozofia; myliciel

[)rawdziwy z tego róda winien czerpa dane do krytycznego samo-

poznania, do oceny wasnych i oddziaywajcych na niego pogldów,

nie z samej tylko Istoryi filozofii, im lunys jednostkowy gt^biej wnika
w to ródo ycia powszechnego, im bardziej, przy porednictwie za-

sobów umysowych spoeczestwa, przejmuje si potrzebami i dno-
ciami ogókio ludzkiemi: tern wszechstronniej rozwija w sobie czynniki

zmysu filozoficznego, tem bardziej si przysposabia do stajania sobie

i moliwie penego rozwizywania zada krytycznego na wiat pogldu.

I filozof, nietylko poeta, powinien (\<\zy do tego, aby iu*')g powiedzie

o sobie: Jestem milion I
"—bo i oji y winien nie tylko wasnem y-

ciem osubnic/em, lecz yciem szerszeni >v]>oiee/.pstwa, narodu, ludzkoci.

Ten charakter spoeczny, ogólno iumanitaruy prawdziwego my-
liciela przeciwstawia si zasadniczo wszelkiej napuszonoci i zarozu-
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mioci przesadnego indi/widuaRtmu. Indywidualizm taki objawia si^

w nowszy(;li czasach szczc^ólnioj w teoryach pesymizmu, w niechci

<lo wiata i ludzi. >l'oniiuln\vaucJ niby filozoficznie. Odsdza ou. z-

stanowi.-^ku «)sol)iii« zr^o, wiat i ludzko od rozuiim i wszclkicii czyu-

iików doilatnirls rozwoju, a na tle takiego nastroju podmiotowego

dekadentyzm ws]juiLzesny wynosi jednostk wyrj uzdohuon. a szcze-

gólniej geniusz ponad ^tiiua'' pozostaych ludzi i pogardza wszelkiem

racyonalucni wspódziaaniem czonk()w spoeczestwa w dnoci do

urzeczywistnienia wyszych celów ycia. Pi zedittawiciele kie*

runku myli i uczucia wystpuj z obron jakiej odrbnej arysokra-

cyi talentu i geniuszu, jakiej ^kasty wielkich*', którejby chcieli pn^-

zna prawo do wszystkiego, do zupenej samowoli, nie uznajc jej zale-

nooi od adnych j>raw ponad ni wyej stojcych. Zalenym od oze-

p;okolwiek, od logiki, estetyki i etyki, od jakirgo wyszego porzdku

s|)ole( zn«'^o lub wszechwiatowef^o, jest, wedug tego „kultu geiiialno-

ci", tylko umys plt licju^ztny dudia. ^karlików", skazanych do iiiz-

ki i usug, pozbawionych wsz«»!kii iro istotnego znuczrnia. Indywidn-

ahio za samodzielna, wiadoma swej geuialnoci, nie kr*^puje si^

aduomi wzglt^dami, lecz idzie swobodnie za gosem swych bezpored-

nich popt^dów, w imi^ zasady umysów wyszych: y^sia przed pra-

wem.** Dziaanie takiej indywidualnoci wytwarza prawa, dobre dia

owych plebejuszów, dla „wiata miernoty'*, ale te samego geniusza do

nicz«4go nie obowizuj. Doszo do tego, e w duchu tych saaad, n
przykadem „wielkiej*' rewolucyi, strcono Boga ywego k tronu

wszechwiata, a na jego miejscu posadzono nie pani Momoro, jak

w roku 1793, ale ubóstwiany „orygina jakiego „nades^owiebk*.

kt(jry w gruncie rzeczy jest njzwyczajniejszym czowieczkiem, tylko

nad wszelk niiiirt^ zart)ziiiiiial\ ni, uznajcym siebie za geniusz, za sa-

m^'go nawrt Boga, bo za najwyszego |>rawodawc, niezalenego ou

;idnych ]>i'nw boskirli i ludzkich, odrzucajceg<i „snuiicnir"* jako.zmori^,

wstrzymujc rozwój ludzkoci. Ciony w chwili obecnej FaYDKRYE

Nietzsche daje smutny przykad takiego obkania wskutek jedno-

stronin iro rozwoju bezwzgl<jdnego indywidualizmu.

Ani arystokracya takich samozwaczych geniuszów, ani owa de-

mokracya, któr Bourdead stawia na czele dziejów ludzkoci pod

nazw la ftmU d€9 memnuB (zob. wyej str. 324 i nast.) nie zgadiaj^

si^ z prawd, wysii'pujc na jaw w rzeczywistych &ktack iyda

i rozwoju spoecznoci ludzkiej. Z istoty bowiem wszelkiego uatrojn

wynika rozliczna tunkcya jego skadowych organów, z których wszyst-

kie s niezbdne dla rozwoju caoci, bo wszystkie czerpi z cao*^i

swe y»ie i uzdolnicidc? do prawidh>\vcgo dziaania. Dlatego tV

i w uatroju spoecznym ycia umysowego mowy by nie moe o Uz-
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w^l^em przeciwstawianiu wyej uzdolnionych osobników, choóby

geninszu prawdziwego, jakiej masie bezmylnej, ani o mwelaoyi
wszystkich jednostek, zwyczajnych, utalentowanych i geniahiych, we-
dug jakiego doktrynerskiego szablonu. Samo ycie naznacza kadej
jednostce odpowiednie miejsce w rozwoju cf^oci; a kada zashigiije

na uznanie i szacunek, bez wzgldu na zajmowane stanowisko, jeeli

tylko spenia siuniennie wy])ljwjLM' z niego obowiiizki yciowe Pod
tym za wzgldem i w hierarchii ducha obowizuje zasada: no-

bUstt oblige. Tm wi szf osobnik posiada zdolnoci, tem wikszo na

nim ci obowizki, tem baczniej mie winien na uwadze nast])8twa

spoeczne i humanitarne swego dziaania. Tylko wskutek deprawa-

cri morahiej, która, niestety, moe i w parze z nadzwyczajnem
nzdolnieniem umysu, jednostka wyamuje si samowohue z pod praw
etyki i oddaje si wycznie swym osobniczym dnociom bez wzgl^
da na swe obowizH spoeczne.

Jednym ze rodków przeciwdziaania takiemu upadkowi moral-

nemu jest pielgnowanie w osobnika poczucia jego wewntrznej cz-
noci z yciem powszechnem. Do t(»go za przyczynia si wanie
najskuteczniej gbsze ]K)jeie wasnej treci umysowej przy pomocy
dziejów kultury i cywil izacyi. D/ieje te rozbudzaj w jednostce

przewiadczenie, e jest czonkiem szerszej l aloci, ogniwem w post-

f)ie dziejowym, ani i^ierwszym, ani ostatnim, ani jedynym, lecz ogni-

wom, spojonym organicznie z przeszoci i oddziaywajcym w swo-

im zakresie na przysze uksztatowanie si losów ludzkoci. A to

czyni najgenialniejszego nawet czowieka tkromm/m i sumienni/m;
skromnym, bo go przekonywa^ e pomimo wszelkiej samodzielnoci,

daleko wicej zawdzicasa innym, anieli samemn sobie; sumie*
nym, bo mn stawia ywo przed oczy powane obowizki wzgldem
przyszych pokole. Obie za te cnoty powinny zdobi przede-

wszysikiem prawdziwego filozofa, bo bez nich nie moe zadosyó

uczyTii wyni i^iiniom krytycyzmu wzgldem samego siebie, ani te
pozna |)rawfly dla prawdy w sposób moliwie wszeckstroimy, peny
i przedmiotowy.

Gbsze przejcie si czymiikami tlziejowemi yeia umysowego
jpst tez z (Irngiej strony koniecznym wai-uiikicm ocl|)0\vie(liiic^(. od-

dziaywania myliciela na si)oeczestwo i w ogóle na inne mnysy,
Spoeczestwo zajmuje si ywiej utworami nawet najgenialniejszych

osobistoci tylko wtedy, gdy czynii zado istotnym potrzebom jego

ycia umysowego* Osobisto zatem nie odczuwajca tych potrzeb,

nie utrzymujca duchowego zwizku ze spoeczestwom, a ulega-

jca w swej twórczoci wycznie zachciankom indywiduahiym nie

moe wywiera szerszego wpywu na sposób mylenia i dnoci ogóu
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a em mniej przyczyni si do wytworzenia pogldu na wiat i iyós,

odpowiadajcego wymaganiom powszeclmo ludzkim.

Znaczenie dziejowe kaidego pojedynczego myliciela polega za-

równo na jego wraliwoci na zagadnienia niepokojce umys i serce

ludzkoci od pierwszej chwili jej ycia duchowego, jak i na jgo

wspóudziale w scisem sformuowaniu tych zagadnie i w ich moli-

wie ]ienom rozwizaniu. Jedno i drugi*' za staje sit^ mosftliwem je-

rlyniL' wskuUk owej wi'wiiel rznej cznoci filozola z ^Tioni iimysJo-

wcm tak whisncgo, jak i wszystkicli innych narodów, którt? si przy-

czyniy <!<> poznania wiata i jrgo istoty.

J>('li indywidualizm pesymistyczny wynosi si ponad spolt < z

no i uiywa jej tylko za rodek do swych ceh)w osobuiczycli, przo?

co wpada w pych; to inny kierunek praktycznej dziaalnoci, nazwa-

ny ascety2rnenij rozrywa zwizek naturalny jednostki ze spoecznoci

w imi wyszych celów ycia duchowego. Domaga si on odoso>

bnienia jednostki, bezwzgldnej obojtnoci na wiat zewntnsny.

w celu oddania si wycznie kontemplacyi bd religijnej (mistycyzm

Buddy), bd filozoficznej (Platon). Jostto równie pogarda dóbr

spoecznych ze stanowiska osobniczego, pozbawiajca czowieka oorar

bardziej ]ioczucia cznoci z innemi ludmi i obowizku wztrUMlom

nich. W tej iornii*' indywidualizm przyjmuje w})rawdzic charakt<T

szUiclirtnicjszy. o{)aity na motywach transci'nflcntaln3''ch, ale w skut-

ka( li >wy( li r/iwnic vti7A\v{) rozcliodzi si z za<laniami yciowrmi czlc-

wi»'ka, jak i \vsz< lki inny przeci wspocczny kiciunck dziahilnoci cs"^

niczcj. Jasn j»'si rzecz, e kiemnek taki, bez wzgldu na cliaraL

ter swych motywów, nie moe doprowadzi do dojrzago pogldu na

wiat i ycie, a wic w zasadzie sprzeciwia si zdrowemu rozwojowi'

filozofii. Bo chocia kontemplacya, zagbienie si myli we wasnj
swoj tre, w ogóle samopoznanie, jest koniecznym warunkiem filo-j

zofii, to jednak celu tego, jak si okazao wyej, wedug wpuagal
krytycyzmu, osign nie mona przez sztuczne oderwanie ycia osob^j

niczepfo od gruntu spoecznego i ogólno ludzkiego, lecz wanie jedy-|

nic na podstawie ywej organicznej cznoci jednostkowego uuiysJuJ

z tym ^j;nnitcm. * 1

r*-)wysze uwagi nic w;\'czGrpuj jeszcze danyrli, dotyczryclfl

wza j' innt go do siebie stosunku tilozolii i ycia, myliciela i ^jo-^

Icczcstwa. a
Pomimo wszelkiego wpywu kultury i cywilizacyi. w ogdM

czynników historycznych na rozwój umysowy myliciela; pomiilS

koniecznoci, aby sobie przyswoi wyniki pracy umysowej popnce^

dnich ' wspóczesnych pokole: zasada kiytycyzmu wymaga od lAg
go. aby \ w stosunku do tych zdobyczy trady<^ 8p<^ecznej zacho^H
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swoj samodzielna^^ i niezaleno, a wic. aby i ich tre poddawa
wszechstronnemu rozbiorowi krytycznemu i korzysta z niej w swoi. li

dociekaniach tylko o tyle, o ile ona okazuje si^ zgodn z wymarra-
uiami krytycznej tcoryi poznania § oi. Przy wszolkioj zatem ycio-
wej t ziKKoi ze apolct zestwem i jego kultur umysow; przy
w^zelki in uznaniu jej doniosoci dla rozwoju jednostkowej myli,
tilozof prawdziwy nie ulega bezporednio panujcym w danym czasie
i otoczeniu pogldom, lecz osignwszy przy pomocy owych czynni-
Jiów spoecznych naleyt dojrzao umysu widzi w wytworach
mylowych swych poprzedników i w pogldach wspóczesnych tylko

rodek pomocniczy dla swych krytycznych bada w celu samodzicl-
negp rozwizania trudnych zada filozofii.

Ta konieczna krytyka tradycyjnych zasobów ycia umysowego
wywiera naturalnie wpyw potny na cay stosunek myliciela do
-poecze.stwa. Chcc snmirnnie, wedle si sw(»ici, rozwiza swe
7ndania krytyczne i podda bczstroTiTicmii i-nzhinrowi zarówno jtojcia

/ii^adnicze i pogldy, jak i urzuria i dnoci, bd odziedziczone,

Hd popularne w danej chwili; ^ozof, pomimo najcilejszego
nawet zwizku ze spoeczestwem, powinien w stosunku do nie-

go zajmowa stanowisko moliwie niezawise. Ma on by niejako

sdzi, badajig^ myli, pragnienia i czyny, cae ycie wewntrzne
i zewntrzne spoeczestwa. W tych za badaniach krytycznych
moe doj do wyników sprzecznych zasadniczo z panujcemi pogl-
dami na najwysze zagadnienia wiedzy ludzkiej, a wic nietylko

z breci tych lub owych wierze, lecz nawet i z tem, co w danej

chwili szczyci si mianem „nauki"; jednem sowem, moe si znale
w sprzecznoci z caym dogniatyzmcm sjioctzcustwa. Dzif jf ycia umy-
sowego daj nam liczne przykady takiej tragicznej sprzeczno i jednost-

ki Z6 spoeczestwem, a nawet z ludzko.ci ca ! Nie brak przykadów,
»v ktorycl jednostka nie wystpowaa przeciw panujc^nn wierzeniom
i nawet tak zwanym prawdom „naukowym'' jedynie z ojiozycyi dla

opozycyi, ani te z pychy osobniczej i zarozumiaoci, lecz wskutek nieod-

zownych wymaga sumienia, w imi .prawdy dla prawdy, z narae-
niem na szwank nietylko swego dobrego imienia, czci i swobody, ale

i ycia. Be to dusz czystych i umysów wiatych w pochodzie
dziejowym ludzkoci wyprzedzao przyszo w chwili teraniejszej,

mezrozumiani lub potpiani przez wspóczesnych! Dzi stawiamy im
pomniki, ale swoi wciskali im czapki bazeskie na gow i palili

na stosach! Có ma pocz filozof w podolmcMi ])ooeniu?
Kultura wspóczesna dosiga ^\p^a^vdzi»' lakiego st<»j)uia huma-

:zmu, e juz nie palimy nikogo za jego [irzfkonania tilo/f^»ti'zn"'. Ale

ludzie posiada bd zawsze najroziiczniejszc rodki, aby dopiec kaz-
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di iiiu, kto nawet na polu myli z niemi si nie zgadsa, kto si^

sprzociwia popularnym ^prawdom"^ i próbuje wasnyili si na drod??

|)u«tt^pu. Otó we wszystkich tcpjo rodzaju sj)rzeczuociacli, przyjm':

jcych najrozlii zniejszy eharaktei- w miartj zmiennych warunków iy-

cia, filozof prawdziwy zachowa winien przedowszystkiem swij st-

dziowsk godno i niezawiso. Zajwszy raz stanowisko samo

dzielne i przywoawszy, e tak powiem, do odpowiedzialnoci spoie-

czeAstwo za swe wierzenia i pogli^ly na wiat, powinien snmifflinie ,

spenia swe obowizki, bez wszelkich wzgl^ów ubocznych, a ascse

gólniej nie da si niczem przekupi przez pods%dnegp. Co go eiek« 1

od niego, jako skutek wyroku: uznanie czy pomiewisko, cze <zt

nienawi, powinno mu by bezwzgldnie obojtnem, aby móg tylko

ze spokojem duszy powiedzie: „Zrobiem swoje, sponilem sumie-

nie sw(')j obowizek wzgldem siebie i spoeczestwa, a przedewsi^t-

kiem wzgU^dem prawdy i sprawit^dliwoci!

"

Jfl<?Ti!i jest rzecz, e owa niezaleno filozofa, jako krytyczL -

go Sodzi ;;(), luc powinna w uiezeni narusza zasadniczych podstaw

])()rziidku 1 dobrobytu sjolei znego, gdy to s, jak widzielimy u
wstpie, konieczno warunki sanu^j pracy nad filozofi. Rr>\sTiie m
mona wymaga, aby spoeczestwo przyznawao swym filozofom

jakie stanowisko wyjtkowe, mniej odpowiedzialne od innych mier-

telników, aby w imi swych j^mkcyj sdziowskich mieli sposobno
|

do mówienia i pisania tego, co prawa obowizujce innym zakazoj^

Takie przywileje nadwornych filozofów spoeczestwa nadwyrslyby

ich niezawiso umysow daleko witjcej, anieli to czyni ich «•

Inno od istniejcego |)urzdku rzeczy narówni z pozostalemi caoif

kami spoc z stwa. Przywileje w ogóle nie wychodz na dobre

uprzywilijowanym, j>i zn uii iuiui.
j
pod wzgldem moralnym. Przeciei

i.> nawet wyjtkowa swubuila tzl()iik('»w ] parlamentów, nie odpowi*^-

(Iziahiyeli za swe sowa przed Tukiem, nie wydaa orzekiwaiiyi b

owoców, jak o tem wiadcz niegodnr wzajemne obelgi, bt^dce na p'

rzdku dziennym wród reprezentantów rónycii partyj spoecznyii

i politycznych.

Prawdziwa niezawiso filozofa moe by jedynie wynideio

jego osobistej samodzielnoci i energii moralnej. Powinien on pnr
i

d^wszystkiem wasnemi zdolnociami i wasn prac zdoby sobi''

wewntrzn niezaleno sdu i swobod ducha, a nastpnie dopier-

myle o swej niezalenoci spoecznej, w granicach danego porv|dka

rzeezy. Czowiek nie moe by dla innych tem, czem nie jest sac

w sobie i dla siebie. To te wyrobienie w samym sobie nw
prawdy dla prawdy, woli, ])enej energii i gotowoci do ofiar i!*

swych przekona, jest pierwszym obowizkiem myliciela, pr»gn<^t:
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oddziaa na spoeczestwo, (rdy ton warunek speni, zdobdzie sobie

i w wiecie zewntrznym, w spoletzestwie prdzej czy póniej,

nawet wsjrd trudnych warunk»jw, stanowisko niezalene, na któ-

rem bdzie móg samodzielnie pracowa umjslowo dla dobra po-

wszechaego.

Do zdobycia takiej niezalenoci zewntrznej daleko mniej po-

trzeba, anieli do wyzwolenia umysu z wizów tradycyjnego dogma-
tyzmu i popnlamyoh hase. Taka niezale;noó spoeczna nie wy-
maga ani wielkiego majtku, ani wpywowego stanowiska. Potrzeba

do tego tylko przestawa na maem, zadowoli si owem niezbdnem
mifirmum dobrobytu materyalnego, o którem mówilimy wyej (str.

427) ;
potrzeba tylko w\Tzec si wszelkiej chci byszczenia w spoe-

czestwie, ws'wy>?zenia si ponad dane skromni- warunki l)ytu zjed-

nania sobie przyjai i<') i uznania nie ezem innem, jak prostoti^ w uliejciu

i rzeczywist zasuga; sowem, potrzeba tylko wyrzec si wszfdkich

dnoci, sprzecznydi z zadaniem prawdziwego myliciela, jakiem

jest: mio prawdy dla prawdy. A to wszystko, w samej rze-

cxjj nie moe by tmdnem dla tego, kto jest mylicielem sam

w sobie i cel ycia swego widzi w zgbieniu prawdy, w moliwie

penem poznaniu samego siebie i wiata!

Powysze uwagi wykazuj dsy zwizek, jaki zachodzi pomi-
dzy najbardziej abstrakcyjnemi zadaniami filozofii i rozwojem moral-

nym myliciela, jogo MaraJbttfrem. Charakterem bowiem nazywamy
taki stopie kultury i udoskonalenia energii osobistej, gdy ona kieru-

je dziaalnoci czowieka stale wedug raz powzitych i za dobre

uznanych zasad i celów, ])rzezwyciajc, wedle monoci, wszelkie

w tym wzgldzie przeszkody. Zadania ftiozorii z istoty swojej tak

s wielorakie i trudne, e zaledwie w przyblieniu rozwizane by
mog przez umys, powicajcy si im z caym zasobem swej

energii, a wic tylko przez umys o charakterze staym, uiezmien-

n3rm, nie dajcym si sprowadzi ze swej drogi przez adne trud-

noci, lece w samej istocie rzeczy. Niezbdna potrzeba takiego

charakteru wystpuje szczególniej na jaw ze wzgldu na krytycyzm

filozoficzny, który atwo spowodowa moe powane kolizye po-

midzy patmjcemi pogldami spoeczestwa i naukami filozofa i przez

to dotkn mniej lub wicej bolenie jego dobrobyt materyaluy i spoecz-

ny. Kto, popadajc w tal<a k<lizy. nie posiada do silni'go ( harakleru.

aby otwarcie wystpi z obron .>\vycli sumiennie uzasadnionyeli ]>rze-

koiia, bez wzgldu na nastpstwa: ten nif» je^t pi awdziwym mylicie-

lem, bo nie czyni za<o zasadniezomu wymaganiu tilozohi : samodziel-

noci i krytycznoci myli. Bez charakteru nie ma prawdziwego filozo-

fa; bez charakteru filozof spenia nie moe swych zada spoecznych.
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Wreszcie przy rozbiorze stosanktt filozofii do ycia spoecznego,

nie moemy upuci z oka jej znaczenia w prawidowym rozwoju for-

macyj spoeczn3'ch, narodów, pastw i caej nawet ludzkoci.

Jako objaw dnoci umysu liidzkiego do krytycznego pojcia

jiaraego siebie i do ogólnep^n na wiat pogldu (§ 5\ filozotia z na-

tury rzeczy w\ wiera polt^ziiy wpyw na cay po( hód dziejowy ludz-

koci, a w sz( zft^ólnoci na rozwój wszclUicli stosunków ycinwycb

w ustrojach spoecznyti. Nie tnidno wyjani ten wpyw na kilku

wydatnych ]^rzykadach.

Buch dziejowy wszelkich tbrmacyj spoecznych dokonywa
z natury rzeczy przy udziale, a czysto jkkI bezporednim kicrowmc

twem górujcych osobistoci: mów stanu, prawodawców, uczonych,

poetów, artystów i t. p. Wszyscy oni dochodz do wiadomoci
swych celów dziaania i do wyboru najodpowie^ojszych w t^
wzgldzie rodków przy pomocy pewnych ogólnych pogldów na

wiat i ycie. Im wyszy jest stopie kultury umysowej, na którym

stoj te osobistoci, tern gbszy i silniejszy wj>yw wywiera filozotia

na uksztato%vanic i tre ich pogldów. Z niej czerj)i oni, l>zi)a-

rednio lub porednio, owe ogólne zasady, z których wytwarzaj

si^ ich ideay yciowe, jako najwysze wie ich praktycznej dziaal-

noci. Panujce w danej chwili pogldy filozoficzne wciskaj si^

w sposób mylenia owych przewodników opinii jmblicznej i dziaaczy

spoecznych i przez to nabieraj bezporedniej yciowej doniosoci

staj si czynnikami kierowniczemi w dziejowym pochodzie spoe-

czestw, narodów. Obok tego, kady nieomal umys wyksztacony

oddycha mimowoli atmosfer duchow, wytwarzan w danym ozasie

przez owe ])anujce pogldy filozoficzne, — bez wzgldu nawet na

to. czy ;-;icJ»i'^J pojmuje i wiadomie ich tni sobie przyswaja lub

nie. W tcu .sposób bez przesady powiedzie mona, c tak zwany

y,duch czasu** sprowadzi sii^ w zasadzie do górujcej w nim hlozo!

do ogólnyci pogl(li'>\v na wiat i ycic, urobionych przez w|)yT^Wf

umysy z wiksz lub niniejsz cisoci.
Dzieje stwierdzaj te zdania na kadym kroku i doprowadzaj

wszystkich powanych historyków do przekonania o wysokiej do-

niosoci idef dla ycia i rozwoju narodów (zob. str. 323 i nast'.

Nadto zauway naley, e donioso ta nie polega na dzia-

aniu toj lub owej szczegóowej idei, wzitej w odosobnieniu^ leci

gównie na zwizku wewntrznym wielu idej, zespolonych w jeden

ogólny poalad na Mat Tylko takie ogólne pogldy, mniej Inb wicej

zaokr}|glone w jedn pojciow cao, stiinowi istotne spryny
ruchu dziejowego narodów. Wszelki za pogld ogoiny nn wiai

oddziaywa na narody u wyszej kulturze umysowej tylko wt4.!dj,
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gdy jest w^-tworem myli krytycznej, a wic g(\j przyjmnj«' cha-

rakter filozoficzny. To te tylko rilo/.oiia, jako krytyczne badanie

ostatecznych zasad wiedzy i bytu, wytwarza pn^la/ly ogólne na
wiat, oddziaywajce na wiadom siebie myl narnfl('»w i kierujce

ni w yciowej pracy okoo lepszej f i rzyszoci. Fiioasofia tylko po-

daje rodki do rozwinicia w narodach krytycznej samowiedzy, do

jasnego poznania ich zada yciowych i misyi dziejowej. Narody,

nie posiadaji|ce filozofii, a pozbawione wskutek tego krytycznych

poj o wiecie i celach istnienia, nie yj yciem samodzielnem,

rozumowem, prawdziwie Indzkiem, lecz podlegaj bezporednim pod-

nietom nczncia i namitnoci, które nigdy nie s wystarczajce do
prawidowego rozwoju stosunków ludzkich

Zauwamy dalej, (; od udziau zdrowyrh |))p^ldów filozoficz-

nych w yciu danego narodu, zaley stanowisko jego wród diosci
umysowych iimych narodów, a zntrin i w znacznej czci jego przy-

szo w ogólnym pochodzie kultury wszechludsskiej. Wskutek tego

iiiozofia staje si te jednym z nader wanych czynników dobrobytu

spoecznego. Im naród przy jej pomocy wytwarza sobie janiejszy

i prawdziwszy pogld na wiat i cele ycia, tcm wyej rozwija si
w nim knltura umysowa, a wraz z ni utrwalaj si w nim tem
mocniej podstawy zdrowego rozwoju ycia spoecznego. Jak w po-

jedynczym osobniku mioó prawdy i sumienna dno do jej po-

znania jest koniecznym warunkiem prawidowego dziaania w y-
ciu: tak ró^niie i narody tylko przy ])omocy tego czynnika filo-

zuficzuegu kroczy mog r\n\>i/.o(\ na, drodze postpu du moliwej

dla nich doskonooci. Filozofia owieca t drog i prowadzi z pen
wiadomoci do celu.

Wszystko, co si wyej o stosunku filozofii do ycia s|)0-

lecznego powiedziao, daje si sprowadzi do nastpujcych zda
zasadniczych

:

1) czno yciowa ze spoeczestwem jest koniecznym wa-

runkiem umysowego rozwoju myliciela i przygotowywa go do sa-

modzielnej pracy nad filozofi. Samowiedza filozoficzna i krytyczne

samopoznanie, bdce punktem wyjcia dla gbszego na wiat po-

gldu, moliwe s jedynie na podstawie naleytego zrozumienia kul-

tury iim\slowej ludzkoci, a wic stopniowego rozwoju zarówno da-

nych pogldów filozoficznych i teoryj nank'o\vvch. jak i ycia spo-

ecznego narotiów z ich wierzeniami religijncrai, wymaganianu moral-

nemi i w ogóle idcahuni ^< iowemi.

2) Takie zroziunienie tradycyjnych zasobów ycia umysowego,

uzupenione poznaniem prawdziwych potrzeb i dnoci danego spo-

eczestwa, jest zarazem koniecznym warunkiem dziaania myliciela

>
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na innych ludzi, a wic i wpywn filozofii na ycie timystowe naro-

dów. Z tego powodu ascetyzm i pesymizm, oraz w ogóle wszelki jedno-

stronny iudywidualizm, poprardzajac dobrami s[)occznemi czowieka,

s kirninkami bdnemi, sj)r<»wadzaj( eini myliciela z drogi wiodcej

do moliwie penego rozwizania zada filozofii.

3) W swej dziaalnoci yciowej, praktycznej, filozof ulega

winien istniejcemu porzdkowi spoecznemu gdy wtedy tylko ko-

rzysta moe z niego w sposób odpowiedni, jak równue z dóbr spo-

ecznych, warunkujcych prawidowy rozwój filozofii.

4) IJlegloó yciowa, praktyczna dla wymaga spoecznych nie

powinna jednak przyjmowa w filozofie charakteru bezwzgldnej

umysowej iil<»goci dla p()pulamych w danem spoeczestwie wie-

rze, p<ic:1h(1.')\v. poj, uczu i dnoci, gdy to sprzeciwiaoby si^

zasadom kiytycyzmn filozoticznogo. W imi<^ tych zasad myliciel

podda musi samodzieliu-mu rozbiorowi panujce w s|)oleczestwie

pogldy na wiat, powszfclmic uznane teorye i nauki, popiilarne

hasa i t. p. Wyniki za swych bada .>umi(»nnyeh, o ile posiadaji

pewn donioso filozoficzn, wygasza winien bez wzgldu n.i

uznanie lub ])otpienie ze strony przeciwnej jego pogldom. Tyiko

w ten sposób spenia swój obowizek wzgldem prawdy i wzgldem

naleytego rozjanienia poj spoeczestwa.

6) Niezawiso myliciela od tradycyjnych zasobów ycia spo-

ecznego, bdca koniecznym warunkiem krytycznej samodzielnoci

jego myli, nie jest wycznie wynikiem jego wyksztacenia umy-

sowego, ali' zarazLiii wynikiem jego rozwoju moralnego, j«'go

rakteru. lit^boka mio prawdy dla prawdy, smnieiino w jej ba-

daniu, jasne poczurie osdbistej godnoci i saniodzielnoei. w poi-

( zi'nin ze skromnoci i naturaln prostot w yciu apoltn znera, oto

wydatne rysy cliarakteru prawdziwego tilozofa. Mn je stale na oku

gówny cel swego ycia: krytyczno poznanie przyrody, czowieka

i Boga z mioci ku prawdzie, filozof zadawala si maem ze wzgl-

du na dobrobyt mateiyalny i nie wynosi si w stosunkach spo-

ecznych ponad innych. Przez to nie doznaje owego wewntrznego

i zewntrznego niepokoju, który trapi wikszo ludzi, niesadowo-

lonych danemi zasobami materyalnemi, a dcych do zajcia wy-

datnych stanowisk w yciu spoecznem. Uwolniwszy si za w du-

(^bu od tego niepokoju powica si, stosownie do swych zdolnoci

i stanowiska spoecznego, samodzielnej, refleksyjnej pracy myli rad

rozwizaniem najwyszych zagadnie wiedzy hiflzkiej.

f)- Nnreszeie. widzielimy, e filozoHa, jako krytyczne samo-

poznanie umysu i dno do ogólnego na wiat pogldu, je>i

jednym z koniecznych warunków prawidowego rozwoju narodów
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i urzeczywistnienia zarówno ich spoecznych, jak i ogólno ludzkich

zadali yciow'ych.

1. Pogarda dóbr spoieeznyoli. Ascetyzm i pesymizm.
Sklcnuol do odosobaienia jest jednem s chankterysty< znjch anamion umysów gli^b-

nj^ch; Wskutek silniejszego rozwoju caynnikuw uczucia gtOrnje w nich kierunek do-

iodkowy jdh umysowego nad odrodkowym* podmiotowy nad praedmiotowym (aob.

str. 143 i nast.), a a tego wynika przewane zajcie .siQ umysu nainyiu 8oU i lubowa-

nie si wasn treci podmiotow: ncsadaini, mylami i (inociaini osubnicaemi. Im
ta strona o«Jomif^a barJzioj si rozwija, ,teni intrysi dochodzi do silniojszego poczucia

"wej odrtinej indy widualnosri ; t(^m bardziej zadawala ^<i^ .samym soh\\ i tern trudniej

f fwnowaiy jjj; i harmonizuje zc swem jn/.eduiiotowiiui otoczonioui. l iiiy^i togo rodzaju

prz> zdajzajeych si czsto kulizyach ze spoeczestwom woli zerwiic z iiiem wszelkie

atosonki, lub te mu si otwarcie przeciwstawia*';, anieli przystosowa w czeinkolwiek

:)we tendeneye osotmioste do istniejcego porzdku rseeaor i wymaga spoecznycb.

<Aasaje si s tego, e jednostronny rosw6j ucanida osobniczego jest czynnikiem pneciw
-polecanym, doprowadajeym prdzej ozy póniej do pogardy dóbr spotecanyeh.

ów brak akomodaeyi, cyli przystosowania si jednostki do otoczenia^ wskutek

nadmiernego rozwoju uczucia osoliniczcgo, przyjuije róny cliarakter stosownie do t«go,

<2y myl i wola popieraj harmonijnie subjektywizm uczucia, czy te ulegaj dnociom
iid.-irodkowNTii, f. ). czy jedno.>tk; roz\\ ija si jednolieie w kierunku podmiotowym, czy

ti/ wr.LZ z tym ^M>rujc.ym kierunkiem uczucia objawia si ywsza czynno przedmioto-

wa uiy>U i wuli. W pierwszym razie jednostka zamyka siij < oraz liardziej sfima w sobie,

powica si kontemplacyi osobniczuj i oyawia .sw energi przewanie w coraz wik-

8zem odosobnieniu od wiata zewntrznego i w kocu w zupenej dla niego obujtno-

Id. W drugim natonuast wypadku osobnik, przy wygórowanem poczadu indywidual-

nem, nie odwraca si wprawdzie bezwzgldnie od wiata, ale zajmujc si nim, zuywa
zszwycaj sw mysi i energi w cigej z nim walce, a nareszcie po bezskutecznem

stamoCaoia si a sob i z wiatem wmawia w siebie, ae go awycia, gdy si nade
bei miary wywysza, lub ^i\y na niego wylewa ca sw gorycz osobist.

Oto dwa przeciwlege kierunki, do kt^jryeh doprowadza jedno.stronny rozwój po-

' ucia osobniczego, indywidnalizmu. Kierunki te ziuino s poil nazwami: aacciyznm

i yesyniizmu. Pierw.szy wyraa biern, drugi czynn pogard dla dóbr spoeczny*;!!.

Ascetyzm jest, sam w sobie, olijawem hannonijnym, dodatnim, pozytywnym,

gdy pumuuo swego spuccznugo odosobnienia. d4y ostatecznie przez pudm*«tuw kon-

templacj do jednoci z istot wszechbytu, wic si nie zatrzymuje na poczuciu osobni*

czem, jako ostatecznym celu swyc^ dnoci, lecz za jego porednictwem pragnie prze*

nikn gbiej w ducha powszedmego. Pogardza on wprawdzie porzdkiem fizycznym

wiata, pi^jiod, zmysowoci, oiaz porzdkiem spoecznym, ludzkoci, ale saaanje

Wfaij porzdek moralny istoienia i jemu dobrowolnie si poddaje. Dla tego wy"
szego porzdlra moralnego stroni wanie od wiata i spoeczestwa i sdzi, e przez

qr<*ie osobnicze i odo.sohuione <»pcnia swe obowizki religijne, .lestto jedno-tronno.e,

bd, 1)0 czowiek spenia winien wszy.stkie swe obowizki yciowe: ekonoiniczue, .spo-

eczne i reli^ajne, a nietylko te ostatnie. Ale lendencye tran<endentalne uszlachetnia-

j ascety zui i zblij go pod niejednym wzgldem do zasad >tuicyzmn (^zob. wyej

)r. 441 i nast).
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pMjrmizm, pneciimies jest wynikiem wewntimej spncecaaoect osobnika sajn
Bob i z wiatem i ma wskutek teg^o cfaaitkter djrshanaongiky, ujemny, negacyjny.

Ostatecsm jego zatiad jest offrani«.-zoDy jednostkowy osobnik ludski. ktTiiy odsda
wiat (uiy od ruzurou i hezwzlifdiiie go potpia; ale pnsytem, w gruncie r/erzy. xapaa»»

nie nie moo, e .sam jest f-zstk wiata, prz«?z si«}l»ie ponre\vieranP<7o. Wskutek te?o

nawet ubóstwianie hytu osobniczoj^o na tle t^oryj peMyiiii- tycznych, w duAin wspócze-

snego deka^lfiity^nm, nie doprt»wa<1z.i pnpdHtawi<'iH)i tego kierunku do wewTi';tr/n< i r~

wnowa^d i >pokoju, lecz <z) >i<: z nu M;m nie ua^sycou pych i z orzkitMu przeswi^i-

czeuieiu, e przy braku rozumu w wiecie, czowiek skazany je.st na teni ndiaiieji-zji

ywot i tern niarniejsz)' kouieir, im wiksze w sobie rozwija aspiraeye osobnicze i in

bardzij pogardza wiatem i ludzkoci. iM mu to pomaga, e ma si za Boga, skom

y i koczy musi jak robak!

Dla powyszych rysów, pesymizm duchowo blizko jest spokrewniony z cynizDiem

(str. 440 i nast). Wraz z nim pogardza wszelkiemi dobrami ycia. Bóni. si jednak

od niego wygórowan .namowiedz. praesadnyoi subjekty wizmem. domagajacyTi' ^^K<

wiat do niego sin *^to.sowaJ. a nic ou do wiata. Skoro si zas pesymi;<ta przekontwa

0 nieuioliwoci p rzf • i toczenia wiata na -^wój ad. itisri n;ul uim w>nio*sf*iii lek^-e-

waenicui jego puizdku i pogard Ula wsizystkit-iro, jjiiM Z dla >aaiego sict i>_'. Cv-

nik natomiast w swej pogardzie dla wiata obejmuje i .>amogo siebie, ni** JIaj'

* Wcale o yw godno osobist. To te pesymici, szczególniej nowszych cSMÓw, csnty^

wysoko swój byt jednostkowy, pomimo teoretycznego lekcewaenia wszelkich dóbr

ycia, nie wyrzekaj si w praktyce tych dóbr, a nawet epiknrjskiego koafoita (.Scne*

PEHBAUBR, Habtmanm); gdy tymczzsem cynii^ pod tym wzgldem z godn ubuzb

konsekwency yciow i logiczn zbliali si do zasad ascetyziuu.

Jaki nastrój podmiotowy, indywidualny w .stosunku do apoe<'zei'istu a charakt^ty-

uje prawdziwego filozofa i który z powyszych kierunków yciowych odpowiada bw

dziej j''t/o zadsiniom''' oto kwcstya dla której tu w ogtAc niówimy o tych kicru kmh.

Kn t.Yi y/.in tilozittirzny z natury swojej nastraja ka/.dego gbszego niv

zbyt larwo iiesyniistycznic. Wykazalimy nawet wzczogoowo przy rozbiorze iJiil-

1 twurczosc (}5 8,5, szczególniej str. 185 i nast,). c rzeczyw isto&c w porównaniu z idc

wydaje c^it; zawsze niezadawalajc i e im szemzy jest zakres toeci idealnej umyido*

tem mniej zadawalajceui przedstawia mu si dano bezporednio uksztattowanie twKxt

wistod. Widzielimy równie, e w tym fkkcio psychologicznym tkwi emptiycni

podstawa pesymizmu. Ale przekonalimy si ju tam, e p«niao to pesymizm nwint

w sobie race sprzecznoci logiczne Obecnie doda naley, e wygórowany tnd^-wi-

dualb.m i subjektywiztu jjr ymisty rozchodz si zasadniczo z przedmiotowemi zadanian t

filozofii. Toiuinio wszelkiego krytycyzmu, opartego na podmiotowej organiza- yi urn.^i:

myliciel prawdziwy wyzwoli/' -i-: winien wedle monoci z subiektywizmu uczudi

osobniczego i dy do przedmiotu w*igo poznania prawdy na podstawie og'dno ludzki'

b

prnw rozumu i naukowych danych dowiadczenia (str. 84). Jedno zas i drugie osiga-t

muna jedynie przy pomocy cisego zwizku jednostkowego umysu s kultur umyao-

w spoeczestwa i ludzkoci Co wi«^cej, wszelka nauka, wszelkie pfsedmiatowe p«»-

nie wiata opiuia bi na uznaniu zanadniczej \v.^pólnoci i jednorodnoci praw u^yah

ludzkiego z prawami wszechbytu (§ 4.8. 10,). Z tego wynika, e samowolne od«r«v

nie si osobnika od pozostaego wiata i bezwzgldne przeciwstawienie si jemu, —M
to czyni wszelki jednostronny mdywidualizm — uniemoliwia nauk w ogóle,

i illozofi l pozbawia osobnika prawa do wydawania jak i(-hkoIwiek sdów o n^scoi^

przewyszajcych jego chwilowy nastrój osobisty. Ten za w treci swojej, nie zalei;

od przedmierou y* h danych, lecz od podnotowego rozwoju osotiuika i jego chartkt*-r.

moralnego. A pod tym wzgldem ani zgryliwe lokcuwaenio iiituiejeego porzdi-
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mcfjr, mi cjmiczna pogarda dóhr spolocznyt h, aui wro>JZciu pycha, z ja.ki\ pesyiui-^ta

wposi ponadwat wiata, nie s bynajmniej po/danetni wlasnociaini przedmiotowego my-
lidela, którj, mjc na okn piawd dla prawdy, roztrzivsa winien kaidnoczs beswtronn

«inawj6dliw<MCi%» % moliwem wynecsfiDiem ai awycli csQrsto indywidualnych przesdów.
Inaczej praedstawift m nam asoe^m ze stanowiska zada filozofiL Jego strony

dudatnie: gibase pocsacie duchowego zwizku z istot wszechbytu, sumienno, prze-

stawanie na niaeni, s zaletami, które zdobi winuy kadego filozofa. Myliciel, podobnie
jak du( howny i uczony, powinien by< jiod wiadoma wzgb.'danii as(;t'ffi. w przooiwstawio iii

dt) Siiintfncca. Dziaalno do.rodkowa, rctlnk-^yjna uniy-;u trrowac w nini winna nad

odarudkow, uh-ij-ajc wraliwo.<.'i ztny<<>\v zewn.-tr/.iiynh. 'io le uie riio/.o ^'v^ odda-

wa ca dusz przyjemnociom yiia towarzyskieto. zapomina w jego niesiwkojnym

Wint o swydl wyszych duchowych potrzebach i ubowizka<di. Skromno*- towarzyska

wynacaenie si^ chci byszczenia w ^ipoleaestwie s równie koniecsneml waronkami
jnawidlowego roswojn myliciela^ jak ograniczenie potraeb fizycsnych do moliwego mi-
oimnm. Z drog[iej atoli stnmy chamkter dogmatyczny ascetymnu, jego obojtno dla

yda umysiowego spoeczestwa s czynnikami antyftlozoficznemi, nie dajcemi si prze-
Ycipy.- przoz adne zalety moralne i religijne, bo wynikaj z braku przedmiotowej

)ti,vs!i. z lo zwzirl^dnego nad ni panowania podmiotowego uczucia. Filozof miis-i zna**

-wiat i ycic nic z ksiek tylko, ale z wIa<no<^o dowiadczenia a w\>-v ntn^-i n
w wiecie i przyjmowai'" czynny iidzial w jcs^o dnoM iach. a przedewszystkiem -^peluiac

sumiennie swe obowizki spoeczno, .lostto konieczny warunek bozporodniego zapozna-

nia si z yciem i spoytkowania jego danych w celu rozwizania zadaii filozotii. Asce-
t tedy, w cisem auMaeniu tego sowa, myliciel by nie moe, jeeli nie chce ulega
biernie dogma^cznym wleiseniom i subjektywnym uudom, jeeli ma na oku kiytyf^yzm
filozoficzny i dno do samodzielnego pogldu na wiat, opartego na wasnem do-

wiadczeniu yciowem. A bez tych czynników nie ma prawdziwego filozofk.

Pocztki dziejowe a.Mcetyznm i pesymizmu s w.spólne ; szuka ich naley w kolebce
kultury aryiskiej, w staroytnych Indyach. Fonmj nauki etycznej przybray te kierunki
ycia piaktyczncs/o ju w hudyzmie, którego twórc by w Vl-tym wieku przed Ch.
gony reformator panujcej religii bramanizmu, ^yn krób<w«;ki. SjnpATTo <albo te Sa-
tu-MuKi), zwany H^uu (co znaczy: przebudzony, aswuc",,;/, >iir>lrziv, jako asceta przy-

j imi: Ootamo). Wychowany wród kruIevvskiego prz«*py< hu, wczenie uleg przesy-

towi, a widok ndzy ludzkiej zniechci go do ycia i doprowadzi do zdania, e ból

i cietpienie jest istot nietylko ^ota ludzkiego, lecz w ogóle wiata i e zbawienia
szuka' naley w ucieczce od wiata, w osignicia zupenej obojtnoci umyciu i serca,

zuptinej swobody od wszelkich namitnoci i de, t j. w osignicia stanu ducha,
okrelonego wyrazem nirwaita (dosownie wyiaz ten oznacza wygaaft wydmuchnite).
Porzuci tuly swo paace, om; i .syna i zosta pustelnikiem. W miejsce at<)li ideau
branian<kif;j pobono.ci, pol('gajcf<ro na modlitwach, ofiarach i umartwinnin <"iaa, da
liudda wsrziTzeuia si >amej wolt do ycia (tauha, 8cH0PENH.ArKj{ : Wdlr :i(in Lchcn^

i opiera! to danie na nauce, e n'»dem wszelkiego zego jt-r jmpd do ycia, obja-

wiajcy si* we wszechwiecie i nadajcy mu charakter wytworu nicrozurau, boniu, cier-

pienia, w ogóle nndnej znjkomoci (samsaro). Tylko czowiek wyzwalajcy si saiuo>

dzielnie z wizów wiatowoci, prowadzi y ycie w odosobnieniu i ubóstwie jest
prawdziwym mdroem i powraca do pierwotnego bytu, w którym nie ma adnych rui-
aic ani dnoci yciowych, lecz wszystko pogtonem jeet w bezwzgldnym spokoju.
W tym duchu mówi Dudda: „wiat, to baka w(»dna, obok oddany na wol wiatrów.
Kto go tak pojmuje, ten króla mierci oglda nie b«;<lzi.'. ' „Kto ulega popdom i^y-

lowyni podoimy jest do zwierzyny, wpadcj w <ida." ,,Mi ilr/cc jfst wolnym w wi- .

zach i okowach. Kajdanami » dla niego tylko; bogactwu, drogie kamienie, ona i dzie-
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cif w ogóle wssystko, oo go do wiata cignie. On wyswala si z tego wwjiitidtgo

wna 16 8Wem cierpieniem i xe sw rozkosz." „NjwySK pobonoci jest obojtaoi

ducha i derpliwot'*.'^ „M^'drze(; zatapia si w nirwan<;, w odwiecznj spokój, nie jn-

gnie nawot szczliwoci niebios; wi<,*kszoc za ludzi li^zmylnie bdzi nad brzegami

!iiivvHiiv." „MrdrzcT ury.pstnif/y w bycie nie/.iiii.^nnjui, woln^^ni od ws^olkiei cieipien;

cierpienia s|>iulaj;\ / ni"„Mj. juk kruplt- \vo<i\ z liaci."

Podania lugumianic o yciu iUjildy wraz z wykiidein jego nauki nuei>ic2 sii;

w ksi<.dze; Lalia-Wuftara, któr wyda uczony Ed. Fodcaux iSm r. w jzykach tyb^

taskjm i fraociuskim, & Lbbhann przeoy na j>^zyk niemiedu 1874. Prywiediiue

zdania Bnddy wzite ^ % ostatniego wydania. Do znakomite^cii prac nowngrdi w tya

przedmiocie nale; K. a Hardt, TAc legenda and ^isonea ef tAe BmUfttila, 2«ie i^
1881. H. Odbhberg, BuddAa, «ein Leben, aeiue Lehre, seine Gemeinde 1881. J-gie

wyd. 1890. E. Sknart, Kssai aur la Uj^ende du Buddha, 2-gie wyd. 1882. 1. P. Ui-

HAYBFF, Hfch, rche.H attr le bouihUiiamf, przekad z rosyjskiego 18U4. Senart zaprzei:za

istnieniu Biuldy i widzi w podaniac h o nim tylkti myty rnitologi<"zno : ( >Klenl>et im

i inni na p<>d"«tawie zri'»drl wykazali Jowuiiit', e Hiulila \>\\ usoiistoi i^ bist(ry<zD.

(,>góiuio przs -trjiiy, i Loi' te w zna» zuej t z«.'isci iiiud*Tiiizuwaiiy w\kuU uauki la-

dyziuu, znale un>/na w katechizmie budyjskiui, wydanym w nowszych czaa^ich w ji;-

syku niemieckim praez jednego z mnichów (tMcazu) bndyjskidi w oetn propagowani

Undyzmu w Europie: Sobbaoka Buiksciiu, Buddkittiaeker KaMimnuB mr Emfi^
rung in dte Lehre dea Buddha GoUmo, 4-te wyd. 1804. Liczne objanienia bistoryczu

i rzeczowe podnO!$z warto tego katochi^u. Do tego rodzju nalei^ ksiiecdEaf kfeA>

r wyda H. S. ( )u ott p. t. A huddist caecMam^ oeoording to the cantm of )te som-

hem vhiirch, 3-de wyd. ISH: pn^cklad polski przez W. Z. pod zmienionym ^'tueia:

Zasady fUozofii i moralnoci bndyjskuj INS^. Jtwtto katechizm, wedng którego oczsic

8W<yej rflipii dzieci sinsralf^-^kip i hinnaiiskie.

W na-~/'-i literatiir/i- j)iMliijt4 szer.sze pojcie u budyzmie M. Si };a^zlwj>kj w >w}(;h

Dztejach liU<Z(>ju, >lr. IMl i nast.. oraz w pimie: Pocztpk i roziioj jH<{^micitiu w Ih-

dl/ach 1H84. Przed nim zasuguj n na uwag^* tylko; rozprawa A. TY9ZVbJi.ut*»o : Bi^-

dyzm, najUiiaza figura ehrzeicijamtua, Blbl. Wam. 1870, T. U, 219 i nast wdb. tti

jego Zasady krytyki, T. 1, 147 i nast, orzs gruntowna praca S. PAWUCEoeo: O
cttkach chneacijaaita 1884, str. 84 i nast O wspóczesnych mis^czoych iboczcniad)

budyzmu traktuj: W. LoTOS^wsKi, Wapaiesieang tetaofietny to AtigHii Amargee

i Indyach waehodnuh, Atencutn 1SSS. 'W II, 204 i nast., oraz E. NaoanOWSKI, Teetofa

buddaintyczna w Kuropie, Bil)). Warsz. 18J2, T. I, 8(J i nast

Tend<'ncye ascetyczne poczy Tlaton z pogldeui na istot samej fikizolii, do-

\v(ul7uf, '<zcz<W(lnif'j w pocztkach swr-L-o rozwuju umysowego, e pra<a nad 6102064

tiic ::cKl/i -i.; z uilzialfin w dnociach ycia -poicczuego. W Teetiir nwwi on {"oi

lyiii \s /!.'|t.il"'iH ip. 17;5 i n;k4t.): ..Filozol' prawdziwy nie zna drogi do forum, nic wic

gdzie .-ic znajduj st^, rada miejska lub inne miejsca zebra publicznych. (>n nie widii

ani nie syszy wszystkiego, co dotyczy praw i postanowieii narodowych, czy to pisany*^

czy to wyglaszanyeh publicznie. Nawet we nie nie przechodzi mu przez myl uhicgir

si o stanowiska spoecznet przyjmowa udzia w stronnictwach, w narHf** Inb uolMh
z iletnistkami. Kto w spoeczestwie pochodzi ze szlachetnego rodu lub ma pfoilycb

rodziców, kto odziedziczy jakie wady po przodkach, po ojcu lub raatoa, to waofldte

tak mao go obciiodzi, jak, wedle przysowia, to, ile kropli wody jest w morzu. On nie

wie nawet, e o tern w.szy.stkiem nic nie wie, gdy unika tego wszystkiego nie JU

chway, lecz w istocie dla tego. e wród f-poeczcstw a znajduje si tylko ciao jegw-

diisza za jego jHi;L:anl/,i tern \v>zystkieni. i w. dluL; :-lów F i lul ara, unoszc »i«^ po wfz^^^i-

bycie, mierzy ziemi i jcj gbi, rozrónia gwiazdy na niebie i bada istot wszystkiego..
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co ^owi ^m^-bwiat, lecK nie zatrzyrouje ai^* na przed iuiota4>h hlizkicb." W zwizku
7 tm\ zdaniami przywodzi Platon W!<p<»mniane wyej (<tv. 124) podania n Talesie i roz-

wijLi ut^y swego a-Hcetyzniu ttlo/A)ti.-/,iic:o. Zirodnic /. tt-mi zasadami l'hituii nip w*<t;^pi

V /,«-i7.ki maeykif i nie prayjuiuwa udziau w yciu si)(>»''/nein swf^u miinta ru-

•i/iuuegu. Doda jednak naley, e w póniejszych faza* h hwego rozwoju Fiaton

nji di; filozoficznym rozbiorem istoty pastwa i jeco u.struju i dochodzi nawet do

pizcctwlegej ostatoccDoci, u<-zc, e doskonatod ustroju pastwowego da si oeigne
tylko wtedy, gdj fllosofowio bqd królami, lub gdy królowie i nacselnicy rzdów toeta-

n filowtoi (sob. SBCzególniej jego BzeeqMi9poii V, 18, p. 473). S to utopie, wy-

ftrwjc^ naturalnym sposobem z powysiego ascetyzmu w stosunku do rsecs^wistycb

wtrasków ycia spoleciDego.

W dalszym dziejowytn pochodzie powyszyt;h przeciwspoecznych kienmków ycia

priktYi zneg-o. a-r etyzin. y.if. wiadomo, rozwin si sjzeroko w • hj-zocijastwip, porzt^wszy

itd --go winku, wskiiu-k szczpofolniej il/iaalnoi i witych Antiaiieg^o i Ha/yle^o i^zob.

ZócKLER, KriiscJif Gemkichie def Amw-sf ur;t/ Haknack, Dos Muiuhhum, seine

UeaU u, Geschkiei 3-cie wyd. 1886). Pesymizm z&i budyjnki wznowi w naszym wie-

ko Au. sJcHOPBNBAUSR (f 1860) i nadal mu form metafizyi /u;^, przystosowan do poj
UoMianych sadiodu, sscsególniej w dziele: Die Wd ols TTitte «. Vor*kUung 181f>.

O ile aeoetyzm cimecijaaski, jako objaw ducba religijnego, stat si si dodatni

pod wzgldem moralnym i przyczyni si nawet do ocalenia kultttiy nmydowej w bar*

Urzyiiakicb estasacb wdrówki narodów; o tyle rozwój nowoczesnego pesymizmu, wsku-

tek swej wewntrznej sprzecznoci, przedstawia czynnik rozkadu nietylko na polu etyki

mf1\ wi,hialnej i spoecznej, ale w ogólf w zakresie ytia imiyslowetro. Zaprzeczenie

liowieiii rozumu w istocie wszechiytn i praw celowe<ro rozwoju wiata pociga za sob
i natury rz^^/y ^. >/dzie i zaw^zt- stopniowy upadek twór zobci indywidualnej, bo

zamc ^róiilo, z którego osobnik jedynie czerpa moo wiar w siebie i energi do

penienia swych ot>owizków yciowych, a wic i obowizku wzgldem prawicowego

tozwoja kultury omysowej.

Najgoniejszym spadkobierc budyjskiej nirwany i negacyi woli do ycia w dn>

(ba Schopenbaueia jest w diwili obecnej En. Habthank. Jego fitoM(ffia niewiadomoki^

wyoona w dziele: Philoaopkie des UtUfeumueti 1869, 10-te wyd. 1890, jest w istocie

•wojej metafizycznym nihilizmem. Powrót do nicoci nietylko jednostkowego bytu. lecz

" tu w ogóle, oto jedyny rozumny cel rozwoju wszechwiatowego, wedlugr toj filozofii,

-iak warto-r JiMlatni:! inot* iiii<T tffjo rodzaju filozofia, pot.'pifjca wiat raly /.a tu.

7^ nif* za=^pak tjH wygorowanyrh preteu^j ji^dnostki: filozofia. k(<ira na istot w.szechbytu

j^fiU-uosi otijawy czysto Odobuitze ograniczonej ludzkiej indy wid ualuoati, jako to: przesyt,

j niezadowolenie z siebie i wiata, gorycz, apaty, wreszcie ch wyzwolenia si z tych

wnysfkich wad zdenerwowanego osobnika? Czego si po takiej filozofii spodziewa mo*

ina tak pod wzgldem teoretycznym, jak yciowym? Jeeli w pogl^b Scbopenhaue-

r&, Hartmamu i ich zwolenników s pewne czynniki dodatne, to wystpij one na jaw
jedyait' ^v kutek braku wewntrznej konsekwencyi w rozwoju ich zasad.

Ten brak konsekwencyi objawia si i w ycia gówny* 1i pi~zedstawicieli nowocze-

<ne^n po^symizmn. z których aden nie poszed za przykadem Buddy i nie wyrzek si

praktyce potpianyc h w teoryi dóbr ycia. Schopknhauer, «yn boo-atego bankiera,

['!u. esowa ai z wasn matk o majtek, yl wUwornip i nadto trawiony .\l do ko-
1 zjcia niepohamowan chci reklamy i gorycz z powodu bruku uznania. Hart-

MANN za, byy oficer pruski, w przedmowie do zbioru swych pism, zaprasza ciekawych

do siebie, aby si przekonali, jak azczdliwie (i dodajmy po epikurejsku) w gronie dob>

tydtk pisyjtdól i rodziny, przy fllianoe czarnej kawy po dobrym obiedzie, y6 moe pe-

isymiitft 19-go wieko*

8«m«, Wsm 4* fltoMa 90
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Do gruotowniejszjcb prac, majcycli za pnedmiot krytyk poi^jidmiit, oalci:

J. SiTLT, PeasimUmt a history and a cHiieum 1877 (pizeklod francuski lB8i); E. Ci-

RO, Le pesmmime au id-t Biide, S^ie wyd. 1881 ; H. Sommer, Der Pesmimm und

die Sittliihhnt. 2-gio wyd. 1883; A. v. Eye. Wcjim und Werth des DasetM,^
wyd. 1880; Oll-Lapkunr, Lc prit de la vie 1884.

V nas w tym wzLl';«l/.i(?. pruoz wzniianknwnnyh prac Stbaszbwskiboo, na aioe-

góian uwaLT".' za^upnija. iM-t<;puj:\(«* stiidya krytyczne;

S, Smoi iKu\v>Ki. h'":f'ir krf/fi/rznff jUfUntr zmadnirzi/rh fiUiZnfli Schopenimwn,

1881, oraz Ftlazo/ia tifZiohtiia. l'izyczymk do ihUjuif pt.s;/un:mtt 18S3. Oiilatai^

pnicii roztr/.t>a nowsze olgawy pcsyiuizmu, szczególniej za pogldy PiL. MaiiiKllIlif

]>(>>:yii)isty, kt<iry W konsekwentneni sastoBOwamu swydi aasad do ijcia po napimuii

dziea: PhUoaophte der Ertoaung 1876^ ycie sobie odebni. Osynili to r&wni niekti-

ny niHdojrzali modziecy po pizeczytantu gównego dziea Hwtnianna.

W. M. Dbicki, Postp, sztz^e i przewroty sjfohczne 1886. Wykuje, ie

niateryalistyrzno toory« postpu nic s zdolno preociwdziaa szoizpenra sio pesyraimiowi

Dbii ki z cieplcni scrdfHznouj Iironi ideau „chrzecijaskiego postpowf\i. *• jako jfilyn*^

gu dn)'_M>vvsk!izii kn Icp-zfj pmszoci rodu ln(hki<^'jo. Wrft7 z A. Langem dowodzi

Ji\>'r i utiary mo<,^^ jedynie jeszeze uratowa nasz kuitur i drog niszc^cej rewolar-i

zmieui<- na droirt; idogoslawionych reonn."

Ostatecznym objawem bezwzg^lgduc<,'o indywidualizmu na tle teoryj pcsjnuty^a-

nycii jest Fr. Ktktzschk. Doprowadzi on ten kierunek do absnrdu gównie w pisatMft

Also spraeh Zaralhiuitra. Ein Buch /nr AUe ti. Ketnen^ cz. l^a i ^ga 1883^ ez. $rtk

1884, i-z. 4-ta 1801 ; Jenmtsi vm Gtd u. BSse, Yitrsfd dner Pfti&MopMe der Zukm^
18Wi: GnunhnjH' der Morat 1892 i w innych* Do zaznaczonych powyej pogldów jeg«

(zob. str. 152' doda*' tylko moemy, e t<'n ,«j:«niufiz" popad w sposób tragiczny w oW
kanie, w któreni ma siebie rzeczywicie za Boga. Trudno powiedzie, czy obkanie t*-

'y<\ p)r/y, '/rn:t. '"/.\ te skutkiem jego przewrotnych potrldnw nn ^zowieka i yd*"

ll/,iwu >i<; islkn \vvji:iii;t /.' ii.r'jl»dy te. pene paraibik-aliu
i

samowoli, podkopojf'

w</t'lk:i prawidow, i.i. yuiialniii l/i;il:ilno-i czowiekii, a wit;*- i wszelk tilozofi. zaiy

duj zwolenników wn.d zdrowyrh na umyle. U nas s publicyci, wydajcy .^tu<y>

fiozoficzne*' i majcy prcten>y do oryginalnoci, którzy powtarzaj pogldy NieUMfce^

go, nie wzmiankuj* jodnak jego imienia. Z drugiej strony znalaza si te n aa^

autorka ^samotna, a ti^skna,** powi^^cajca sentymentaln ksieczk temn pogrondcirio-

w i ,,batiskiej moralno.ci," kfiry za przykadem Scbopenbauera obdarza najwiksi po-

uar<l;\ wanie nW ni»'wioci. ,»Co kobiet ochodzi prawda! woa. Nic nie ma tak zasi

dn''Zo tibcego, wstr«*tnego, nieprzyjaznego kobiecie, jak prawda: jej wielk s^ztuk j<?-i

klam twf jej iiajwik-za, spraw — pozór i pikno." Tylko ,osy razkiegn mizaju"

iiiop;( pj i-ri;tr. mI>v k<>l>i'frt dn/yb <!(> ..neninfiro wyk'^zta<'enia.'* e?;yaa <:.';^»n_v i ro?-

|n\uviala o |>nli(v. i'. „<i.lvl> kobi .i i»\a istoU^ m\>lc. byai> jakit kucharU^ od tj'

sicoleci odkn bi najwiks/' tizyolo^ir/ne takta i wziaby me<ycyn w rre swoje! Dzi^

zym kucharkom, dziki zupenemu brakowi rozumu w kuchni, rozwój Indzkoid iMta

przez dugi czaa wstrzymany, ulega jak najgorszym w])ywom, i dzi nie wiele jest h^l'
Te „genialne** sowa, przytt>czone tu okolicznociowo, cbarakteiyng jednak lq|iei

.wielkiego apostoa" przyszoci, anieli jakikolwiek inny wiód jego ^gibokomylosriA'

atVii.v/.ii)<iw. Kto pogardza kobiet, ten pogardza matk swoj, rodzin, .spoecze>twe'3

lu>l /koci, a kto rozwój ludzkoci czyni zalenym od kacbni, ten moe by wsij^tiatfs.

tylko nie „lilozofum."

y.drowe p<»L'|(]y krytyczne na .,filo7.ofi*' Ni^t^i-si liego zawieraj w ^obie

golniej |ti^nKi: Ij iiW. Stkina, Fr. Xir(zsehe's Weitanschmiun^ u. ihre (jft:/"(j/i't« 1^?-

a u uaa wapoDiuianc ju ^.tir. 37/ studyum W. JM. Kozowsieoo o wspóc**
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^nrm dokadentjzmifi. Powjaze sdania Nitzschego pnytocsone s w pnekadao Eo-
ZOWSKIEGO.

2. Znaczenie spoeczne lllOZOfli. O ilo z jednej strony iU.zotiii

ruzwin si moe hlko w cisym zwizku z ycioiii. o tyo z drugiej strony odda\vn;i

zwracano uwa«rf* i na jej znaczenie dla prawidowego rozwoju spoeczestw i narodów.

WiiWeliimy vvyt j (str. 404 i naet), e jni Platon domaga si, aby na czele spoe-

acst«r stali flloiofowie. Nie nlegajt^ tego nidajn atopiom, snakoattsi jednak myli-
ciele wMjstkiGli caeów wykai^irali donioso filoBoAcmego pojcia wiata dla ycia
mówiia jednostek, jak narodów. Wsityscj widzieli w filozofii konieczny wanmek ja-

«Degt) pnirldu na cele lodakicli dnoci i czynili zalenym post«;p dzif^jowy narodów
nietylko od 'poaiaaia izeczy w ogóle, le<^z przedew.sz3'stkieni od moliwie penego pozna-

nia istoty fzf^i^j W pTKeciwstawieoia do uud i pozorów, którym czowiek w ycia zbyt

latwu ulcL^o.

W now>?zyri cza-^acli naji^riintuwiiicj ri)7.tr/;\-;i -spoeczne zna(^.ent<' tilozi^tii .Iózkf

• ioUfHOWsKi \v»' w.Hpamniauej (Ar. 1^5, oraz HA iiiono<„'rafii o stosunku filozotii do ycia

uarodów i jednostek. Porainio, e autor stoi na stanowisku j*'dnostronnego idealizmu

iScnliroA (zob« wyej str. 12 i nast.), kt4')reiDU te prac swoj, „jako dowód serdecz-

nej mioci i powaania* dedykuje, monografia ta po siedrndzieiticia trzech latach, które

sbiegly od jej wydania, nie stracia dotd na .aktualnoci/'

W cela wykazania znaczenia filozofii dla ycia w ogóle, Oolncbowski zastanawia

»i w pierwszej czci nad stosunkiem filozofii do ycia narodu, przyczom roztrzsa szcze-

j:u1owo stosunek filozofii do »aiijH, rdiyii i pamtim; a w drugiej czci mówi o stosun-

ku filozoHi do ycia jednostkowe^^o, o j(\j wpywie na postpowanie ludzkie (l^benMlib-

ruug), na ilztaalnot* c/owieka w wiopjc i t. p.

Za punkt \vyi>< ia ca^^i^o swego badania przyjmuje (iolurliow-ki Hkt. e rz<»wi«'k

ch<e y, e udi z iwa „gód ycia (Hunter des liClicnsr i e wsktitrk (("jn ws/y-tko,

co tylku rol>i, uad ir/em si zastanawia, czy bezporednio z cciami swych /ytriuwycb

dnoci. Z tego stanowiska widzi w nauce, religii i w ustroju pastwowym róne ob-

jawy ^da narodowego i zaznacza przedewszystkiero, e objawy to maj znaczenie sa-

modzielne I domagaj si rozwoju swej wadnej treci bez wszelkich wzgldów ubofo-

: ych. Nie mona ich w szczególnoci poddawa jakim raclinbom utylitarnym, lecz szu-

ka naley ich celu w urzeczywistnieniu ich zada yriuwycb. ich waciwego przezna-

'zenia w ogólnym rozwoju umysowym narodów. A do t go doprowadza wanie filo-

zofia dro^r najprostsz i najwaciwsz. wiadczy o tern jej wewntrzny zwizek

% nauk, religi i ii^trojcn] p;u'f-:t\vowyiii.

Przechodzc do szi-zcu'^i>1ou'('lm rozwinicia tych zaoe, autor dowotlzi, /< itmiki

eptcyuinc aio za^spakajaj uniy.slu ludzkiego w zupenoci. Nauka z natury swojej jest

wytworem nieodzownej tsknoty dtu ha ludzkiego do odwiecznej istoty wszechrzeczy, do

Boga. Zrozumienie wiata i dziaajcej w nim myli, oto ostateczny ( el nankt Poje-

dyncse nauki s tylko rónemi szczeblami w pochodzie umysu ludzkiego do tego celu.

«Naaki szczegóowe, mówi Golucbowski, okazuj nam rozliczne usugi i obdarzaj wiel-

fciem zadowoleniem. Ale czy którakolwiek z nici) zdoln j* I zaspokoi dusz nasz

w zapeuoiri,. towarzyszy nam wszdzie: w samotnoci i w wirze wiata, na ciemnych dro-

gach ^^-ie'^'\ i w >y<;trvni potoku yciowej dziaalnoci '' n.zic jest nauka, która pozosta-

waalY
i
!7v nas nietylko w szkole, gdy dla niej si odrywamy od pozostaego wiata,

ale kt«»ra uadto przyjmowalaty udzia i w osio na-izym i prowadzia pr?cz labirynt y-
itt'^" Tak nauk jest jedynie lilozotia. ( )ua nikugu nie opusz« za, una znista si z ca-

leiii yciem wewntrznom czowieka. Kto jej hi oddaje, ten pewnyu) krokiem idzie

naprzód zarGwno w burzy, jak przy jaanem niebie, pomny oblicza Boga i s(^u ludzi.

Przy joj pomocy moie si miao md w wir wiata, bo ona obdaiza go silami, z gbi
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ducha pyncymi i zadawala wszechstronnie najskrytsze potrzeby jego umysla t seits.

Dalej nauki specj alne rozstizeliwaj dsialalno myli i nnstrajaj w koca wjA
ladzkif który zawsze znowu domaga si jednoci i powraca do odwiecsn^ istoty RMsy.

oywiaji^ej swem tcbnieniem wszystkie szczegóowe objawy wiata. Do takiego jedno-

czenia wiedzy doprowadza znowu tylko filozofia. Wszolkic za wysze dnoci ycia

narodowejro. rozwój jego geniuszu w zakresie nauki, sztuki i so^nalców spoteanijch

lczi\ sit.' jak najcilej z takioiu zesrodkowanieiu wiedzy i moliwie jasnym pogliin

na cao wiata i na stanowi*<k(» <'7;!o\vipka w toj caoci.

Te siiUKi donioso |M)si;i(l;i tilozoHa i w zakresie religii, jako objawu y. ii na-

rodoweg^o. Relit?ia i tilozoia inaj^ wspólne ródo w dnoci do Boga. do odwie^^nej

zasady wszechbytu, lieligia zaspakaja t dno przy pomocy l^ezpo^redmego uczuaa*.

filozotia opiera si na niem, ale pragnie zarazem zrozumie tre tego uczucia I jedao-

czy z ogólnym na wiat pogldem. W bdzie s zatem ci, którzy sdz, i» llouia

jest przeciwniczk religii i si dlat^^^go od niej odwracaj. Obrocy takicb pogldów,

potpiajc samodzieln filozofi, zmuszeni s nada religii charakter filozoficzny i pnsi

to tiacii zazwyczaj religi, nie przyswoiwszy solne filozofii. Nadto tego rodzju religia,

znajdujca si w ,szpona( h retieksyi'', nie moe spenia swych zada ani w rozwoja

spoecznym, ani w stosunku do nauk szczegóowych. Tymczasem filozofia. po7o<t3jv

-nhij nie spr7.f riwiii ip religii, jako samodzielnemu objawowi ycia narodowego, lea

wspiera j. wykazuje jej donioso i ze awej atrony przyczynia si do umocnienia jej

treci w umysach.

Znaczenie filuzoiii dla pumtwa polega, weiUu^' < luluchowskiego, przedewszyitijeiii

na teni, e doprowadza narody do wiadomoci dziaajcych w nich idej. Idee le wy-

raaj w dziejach stopniowo najwysze czynniki ycia spoecznego I kieruj jego mewo*

jem i dnociami. Stanowi one konieczn podiuet» pobudzjc energi i twórczo

narodów. Im spoeczestwa janiej pojmi^ swe zadania, tem lepiej je sp^niaj i tern

wysze zajmuj stanowisko w ogólnym pochod^e dziejowym ludzkoci. Prawdziwie

wielkie narody miay zawsze s'wych mylicieli, którzy przemawiali do nici w imi^* m-
dro- i /vriow<

i. Najznakomitsi mowie stanu i wodzowie staroytno^Jt^i k-ztacili ?'j

na liiozoiii i znajdowali w niej jtedniet i otu- h w bpeinieuiii swych trudnyt li oiu>\M7-

kuw. Myl -^i tedy ci, którzy w /.v> h czasa<'h przemysowych sdz, e szci^cie na-

rodów i pa.^tw zaley gh^wnie od lo/.wuju bogactwa narodowego. Ono w istocie jest

tylko rodkiem do urzeczywistnienia wyszych, idealnych zada. Zaszczepienie za
w czonkach spoeczestwa wiadomoci tych wyszych zada jest koniecsnym waran-

kieni prawidowego poiitpii na wszystkich polach dziaalnoci Tylko howiera piZf

wiadomoci wspólnych idealnych zada, jednostki wyzwalaj si ze swego mechanicsne-

gv (tdoHobnienia, z egoistycznego atoroizmu i cz si ze sob w organiczn cao
w ustroje spolec/.ne, wyraajce swe ycie umysowe w rozwoju nauki, sztoki i rriigii.

Ta ws|>ólnos. dmhowa wydaje dopiero wielkie umysy (grosse (Jeister). bdce najpon-

dan 7 t n/()uli;t niinnhiw, piyodujcycl) na drodze postpu ku najwy-zrui celom ycia, lv

te i;ttuo zro/uuiec luuna jaki wpv\v z»awienny wywrze«" musj na narody w^Tii«>£a

filozofia. jiodnoNza' a umysy i uszlai lo-tuiajca serca. Ale ruwnie /. drugiej struny

n jest rzecz, j;ik szkodliw jest dla ycia narodów wszelka liiozofia pytka liK prte

wrotna, zadawalaj, a si powierzchownym pogldem na rzeczy, nie uwzgldnia-jt;!

istotnych potrzeb du^slia ludzkiego. Tylko filozofia prawdziwa przyczynia si do rasw^a
umysow»gu narodów w „wielkim stylu — ona tylko zdoln jest „roztwORy gbie
ziemi", aby znowu wydaa na wiat olbrzymów ducha.*

Poniewa jednak narody skadaj si z jednostek, pneto Ooochowski wykae e

w drui/iej c^-, j. czem filozolia jcst dla kadego w ogóle mylcego czowieka, Z gv
bokiem uczuciem przedi^tawia on tu ra „ndz i próno," ca ^powierachowao>v
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[ i niepewno,'* oraz „derpioniii * rodziennego ycia ludzi, niepojmuj* vrb .-.wyi h wy-

^
nych jsadaa, szukajcych szczcia tam, gdzio go nigdy znale nie mog, w wiecie

• Mwntranym, Na tern tle wyjania donioso fllosoti dla tokwoJu ycia umysowego
jsdnoetkL Oywia ona i podnosi jednostiL, bo j czy ze spoeczestwem, z ludzlcoci,

1 wiatem caym, z Bogiem. Ale togo dolcooa nie moe obca filozofia, pizejta od Ico*

cokolwiek zewn^traiie, leez jedynie filozofia, zdobyta wasn prac ducha, bdca wyni-

)um wasnego rozwoju umy^oiirego, wasnego uczucia, wasnej myli i energii. Filo-

zofia wrpywar- miisr z ycia wpwnrtTTinpjro jednostki, — a wtedy znajdzie tak w wiecie

zewntnsnym, jak w pogldach umysów pokrewnych bogate zasoby do penego rn>?woju

swej treci i do uspokojenia ducha, zniechconego do siebie i wiata wskutek < -/ zom i ' o-

(iziennego ycia. Taka filozofia zaznacza jodnost^-e jej stanowisko w caoci, ilu kt"»r)

nsl^y, podnieca w niej poczucie swej treci odwiecznej, boskiej, i przez to wyzwal.i j
t pod nadskn zmiennydi stosunków yda zewntrznego. A to dodaje jej si nietylko

do ^da wrtd wiata^ penego wad i niedoskonaoci, ale i do spenienia w nim swych

obewi^ów w imi wya^ch dnod ycia powszedniego.

O ksice powyszej Gonchowskiego mówi jego biograf Pawk Popiel (zob.

Dmfkittia, T. I, str. VI): ^Ksika ta zrobia w Niemczech i w kraju ogromne wrae-
nie. Dzi jpsznf> nikt przeczyta jej nie potrafi bez korzyci, pociechy i zapau, jeeli

dusza jego do zapau zdolna: czytali j:\ Niemcy z podziwem, my z dum.'*

Przy tej spi)-(»lino.sici w-iiomiiuim o mao znanej broszurze Gouchowskiego p. t.

wiaowo w stosunku du ubyrzujw uwaana 185*?. .wiatowor ma Goluchow.ski za

oKjaw chorobliwy, jestto „ma,sk;i inorahia," zakrywajca zepsuciu; moda jest jej .,naj-

wyszym boyszczem." ,Pod w^glrdom naukowym wiatowo Jubi uczonego udawa,
ale iylko udawa.** Tak wiatowot^ przedwstawia autor zdrowemu rozwojowi ycia

' towanyaklegOi które nazywa ^srab Archimedesa, dgne nas z gnunoci ko wszelkiej

cywilizaoyi, ku wszelkij doskonaod.* To te ycio towarzyskie jest niezbdnem i dk
prawdziwego myliciela.

Tu naley praca Trentowskiego o stosunku filozofii do sztuki rzdzenia. Glia-

rakterystyczne zdanie jego w tym wzgldzie pr/.ytoczylimy ju wyej (str, 25).

Wród iif)wsr,y( h rozpraw, traktujf^cych o zmczeniu filozofii dla yciu spoecznegro

wymieniamy: Ko. FFLiniKKKH Phihsnjthie nnd (his Lcbrn 1878: W, Wunot, IJrher

«kn Zusatnetthan der Fkilonoplnc mit der Zeitf/eftchuhe 181K). Nadto kwesty
;\

U\ roz-

trz^aj szczegóowo Duhring, Oll-Laprune, VoLKiSLT i inni we wspomnianych (str.

16 i 19) praeadi o filozofii.

W kocu niniejszego rozbioru znaczenia' spoecznego filozofii dodamy pobien
[
uwag<» o stosunku filozofii do narodowoci. Wiadomo, e u nas szczególniej Tnsmrow^

.
SKi, LiBBT i OiiSEKOwsKi usiowali nada filozofii charakter narodowy. Po filozofii

' lomaskiej i germaskiej przepowiadano z wielk pewnoci siebie filozofi polsk i sio-

^h^k. dowodzc, e ona dopiero speni wszechstronnie zadania filozofii i doprowadzi

ludzkosi do najwyszych sz'zytw prawdy. Niestety, przepowiednie te nie ziciy si.

i dotd, po upywie przeszo pól wji-kii od ich wyroszenia, nm mona mie w tym wzgl-

H/ic x.l>\t r<'/.i>vvych nadziei. Wyzna wprawdzie ualey, e za^-ada podziau pracy uniy-

'iowfj. która si uwydatnia zarówno w podziale nauk. jak i w rónych kierunkach my-

li filozoficznej (zob. wyej str. 111 i nast, 392 i nast.), wystpuje na jaw i w dno-
dacb filozoficznych rónych Bzczep/>w ludzkoci, a nastpnie i w hjnych narodach,

ptzyjmujcydi udzia w stawianiu i rozwizywaniu zada filozofii. Ale w sprawie tej nie

naley apud z oka jednej bardzo prostej prawdy, a mianowicie: jak nie mona mówi
o filozofii tego lub owego myliciela, np. Kartezyusza, Spinozy. Kanta, egla i t, d.,

p<^ki jej na wiat nie wyda, póki ona nie istnieje rzeczywicie jako samodzielny objaw

myli filozoficznej ; tak równie nie mona zgóry przepowiada pojawienia si filozofii

I
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inh owe^'o narodu, lecz o u'u_\\ mo/n i niówii' tylko wtedy. f.'ly je^t taktem dokona-

nym, gdy swoj treci samoistuij wywalzyla .sohio stanowisku d^siujowe w ogólnym

rozwoju tilozotii. Tylko na tej zasadzie mówimy o filozofii indyjskiej, greckiej, francuz-

kiej, angielskiej, aiemicekioj. Co do nas, sdz^, e jeszcze dugi czas Iwrdzo powisnie

i samiennie bdaemj uinsidi pracowa nad filozofi, póki inni mówi bd o naasej lk>-

zofii, jalio o samodaelnym wspócsEgmniku myli filosoficmj laddcoci. DutAo nink^aw

piagnio by w tej pi»cy zacht i pomoc. Zob. te artyku mój : O filozofii thi^
8kiej\ Wiek, 1874, J« 68 i nast.

Z drugiej atoli strony podziela<'; nie nmna zdania tych, którzy, jak T, T. Bodi

w pracy: Jhoir. syntezy frfnzofrrzne, K. LiheHa i H. Sntfpfin i/oli. wyej str, U
I na<t.) dla wzgldów hi^ruryuzatii-znych. a szczególniej iIIt .. pows/jMlniej biody" sdzis

e jjalc/.y zaj sir przedcwszy-tkiciii wa/niejszomi sprawami, anieli >yn(cz,\ tilo/oti'-?!!;!

wiedzy ludzkiej. .leeli, jak to wykazano wyej, filozoha wywiera wpiyw pot^^ay uaruiW"i

umysowy spoeczestw,— i jeeli nadto, wodug zdania krytyka, dnoci syntetyczne ns

polo fllosofii wyday i u nas niepolednie owoee, (o na jakiej tasadne mamy si^ wv.

rzec i nadal samiennej piacy w tym kierunku? 0^ ten, OjD zama rk Inh nog »
z tego powodu zarazom zaniecha pmwidlowej dziaabioci sw) gowy? Gzy t» jm-
ciwnie. nie naley wymaga od niego, aby zdrow rozwag i zastaiuiwioniem nad wd-
kairii zaradcz(Mi)i. zapobiega szerzeniu si*; zego? nl^wda^—powiedaaem w imienia rc

dakcyi na wstpi(; do powyszej pracy Hodiego. - prawda zawsze i wszdzie moe \fy

tylko zliawifimn wyr/,eczcnie si m< dnoci do jej poznania dlntcfro tvlkn. •'j

wiato pr/t /ii la nieraz z poz;i ( liimir iistoryozoficzDCgo pesymizmu, bylol»y grzcchm

wzgldem prawidowego postpu spoeczestwa. **

3, Filozofia i religia.

Bez wzglcjdu tia przekonania religijne, które si w naszym

umyle i sen u t lub inn drog wytwoi zyj', u\v moemy zaprze-

ezy fakt(<\vi. e kady czowiek niylaj y uznaje i rzuje sw zaleno>«'

od pewnc f^n wyszego porzdku rzeczy. <>rl porzdku wszechwiato-

wego, z którym si w ten )uh inu}'' sposób liezy musi. To uznanit

wyszego jjorzdku rzecz.>' i uczucie zalenoci od niego stanowi isto-

t relujHf jako odrbnego objawu ycia umysowego zfirnwno jednost^

ki, jak narodów i caej ludzkoci. Dno za czowieka do prawi-

dowego ustosunkowania swego zwizku z tjm wyszjm porzdkiem

rzeczy nazwalimy dnoci do dohrótAftu rHigijnego^ znajdujcej^

swój wyraz w spokoju dusz\' i ezystem sumienia (zob. str. 162inast^

oraz 417 i nast.). Przeciwnie, sprzeczno wewntrzna z wyszym
porzdkiem wiata ]kk i^a za sob niepokój ducha, przygnbieni*^,

rozpacz, kt('ire czowiek usiuje przczwyriey przy puiiiury rozlicz-

nych siodkow, a flzczeg^liii j j)'zy [»umocy pewnych obrzd<'>w religij-

nycli, majcych na celu jego pojcdnriuio z uznan przez uiego naj-

wysz Istot. wiadcz o tciu wymów nie dzieje religii.

Z powyszego okazuje si, e i tak zwany aieiata^ za[)rzeczaj<

}

w teoryi istnienia Boga, w samym rozwoju yciowym podlega z ko-

niecznoci uczuciom religijnym, wywoywanym przez ide o istoci«-
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wszerhrzeezy, i nie moe si bezwzg^diiie wyrzie dij^noci do dobro-

bytu dm liowcjL;"). Prawrla, ateista szuka spokoju rlnelia, wmawiajc
w siebu', f ów wyszy porzdek wiata nic nvd diuiaktern mnrabie-

go, lecz sprowadza si^ wycznie do praw przyi'ody ub bezwiednego

bytu, które, naturalnie, nie mog pocign go do odpowiedzialnoci

ani za motywa jego dziaania, za jego zamiary i intencje, ani za

czyny jego. Co za do porzdkn spoecznego, to ten przedstawia mu
si równie tylko jako czynnik zewntrzny, pozbawiony wewntrznego
snaczenia moralnego, wic ateista stosuje si do panujcych zwyczajów

i praw obow i licujcych tylko w miar potrzeby, ale sam w sobie usi-

uje si wyzwoli z wszelkich zobowiza moralnych wzgldem kogo-

kolwiek. Z drugiej atoli strony, aden ateista nie moe tych dnoci
frzeprowafizi bezwzgldnie, Ik) si sprzeciwiaj zasadniczym prawom
ycia omysiowogo i nadto |JO< iuj^^a ju za sobji <lla niego samego jak

najprzykrzejsze na.stpstwa, wskutek dziaajcego w(^ wszechwiecie

prawa sprawiedliwoci (zob. str. 431 i nast.). Dowodz tego wyranie
dzieje wewntrzne ateizmu.

Poczucie moralne, sumienie, czce umys jednostkowy z wy-
szym porzdkiem moralnym wiata, jest objawem tak cile zwiza*

nym z wewntrzn organizacy ducha ludzkiego, e si nikt dziaania

jego bezwzgldnie wyrzec nie moe (zob. str. 210 i nast.). Jak myl,
dc do prawth/^ znajduje si mimowoli pod wpywem praw logicz-

nych umysu i prdzej czy póniej dochodzi do wiadomoci ich treci

i uzna musi ich si obowizujc w zakrcsiti |>oznania rzeczy; tak

równie praktyczna dziaalno czowieka, maja*- na oku dobro, cho>v
^'>olini(ze, przekonywa si bardzo prdko o islnienin w umyle pew-

nych iiii'odzownyeh wymaga moralnych, dotyczcycli nietylko jego

?5tosimku do zewnti z^iej przyrody i do spoeczestwa, lecz i do jed-

norodnej z duchem ludzkim istoty wszc^chrzeczy. Wymagania te do-

chodz tem wyraniej i janiej do wiadomoci osobnika, im zajmuje

wyszy szczebel kultury umysowej. Dlatego te i teorye filozoficzne,

oparte w zasadzie na ateizmie, zmuszone s jednak w ten lub inny

sposób okrela stosunek jednostki do istoty wszechbytu i posikowa
si mimowoli pewnemi pojciami religijuemi. I tak naturalici doma-
gaj si zazwyczaj w sposób sentymentalny, aby osobnik z rezygna-

cy ukorzy si przed wszcchpotg „praw** przyrody; pesymici mó-
wi znowu o y,zbawicnia'' wiata, dokonywajcem si za poredni-

ctwem umartwienia „woli do yeia . a ojciec pozytywizmu. ( V>mtk.

stworzy nawet nowa^ „religi ludzkoci" z rozwinitym szczegóowo
kultem « wielkich umysów.'*

, Nie trudno spostrzedz, e wszystkie tego rodzaju surogaty rze-

czywistej religii s wytworami osobniczej fantazyi i chocia wypywa-
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j z ogólnie ludzkiego poczada religijnego, przyjmuj jednak foim

tak odrbn, wymuszon, sprzeczn w sobie, e nie mog wywien
szerszego wpywu na umysy, ani zastpi objawów naturalnego po-

czucia religijnego ludzkoci.

Nadto, sami twórcy takich surogatów religii nie znajduj w nich

tego, rzcgn szukaj, t. j. wewntrznef^o s]iokoju duszy, rzeczywistej

zgody swego osobniczego bytu z najwysz zasad istnienia. Có tr

moe by za spoktij duszy, który wypywa z rez3'^gna( \i, poddaj^''^

sif^ z koniecznoci sile wyszej, bez wszelkiego dla niej szacmika?

Albo czy mona znale „zbawienie" w samobójczym wstrcie do y-

cia? Albo nareszcie, có to za zgoda wewntrzna pomidzy jednost-

kowym bytem a wiatem pozostaym przy kulcie „wielkoci" ludzkick

zrównanych oddawna z ziemi, pozbawionych wszelkiego realnego

bytu, istniejcych tylko w askawej pamici póniejszych pc^ole?

Jak pociech czerpa mog zarówno jednostki, jak narody w ci^

kiej pracy ycia z takich uud, sprzecznych w sobie, podkopujcych

zarówno wiar w wysze przeznaczenie czowieka, jak nadsiej

w spenienie tego przeznaczenia, jak w-reszcie mio ludzi ku sobie

i kn na
i
wyszej Istocie wszechbytu? Bo (•('> moe by celem istni* •

nia czowieka, jeeli najwyszym czynnikiem wiaU jest potf^^a lepa,

niemajca nic wspólnego z dnociami mnysu ludzkiego: z serdecz-

nem uczuciem, ze wiadom siebie mj^l, z panujc nad sob energia

moraln, z ideaami pikna, prawdy i d< »bra (§ 8,3 ? Po co dy do

tych celów wobec pewnoci, n wszelkie wysiki tytaniczne w tjm

kierunku pozostan bez skutku, e prdzej, czy póniej brutalne sih

bezbonego bytu obróc w niwecz zdobycze ycia umysowego i sap&-

nuj bezwzgldnie nad wiatem? Jaki sens logiczny mog mie, przy

takich widokach na przyszo, wszelkie deklamacye o pracy jednosipk

dla dobra ogóu, spoeczestwa, ludzkoci? Ogó, spoeczestwo, ludzko,

to tylko zbiór jednostek ludzkich; a skoro kada z nich nie ma wy-

szego przeznacz* nia, nic moe przy danym porzdku rzeczy osigu
c( Iow s\vy< h dnoci, lecz podlega bezwzgldnie nierozumnym czyv.

nikom w szc( hltytu. to jake mona marzy o dobrobycie calnsc i. zl'^

onej z takich jcfinostek ? Wszystkie maj przed sob, prdzej €zv

póniej, jeden i ten sam mamy koniec; jedna drugiej z tego tragicz

nego pooenia wybawi nie jest w stanie; wic te nie ma celu pra

cowa dla innych, powica si dla kogokolwiek, bo to ostatecz-

nie danego stanu rzeczy nie zmieni, wyroków ciemnego pn<v

znaczenia nie zagodzi! Wszystko, co ma warto wewntrzn ^
ludzkoci, co stanowi tre jej rozwoju yciowego, cel jej krwiw^f^

pracy i najsumiennicjszych dnoci: — wszystko to nie ma grun^

w samej istocie bytu, uic wyroso z niej i z ni si nie wie,
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te jest tylko przemijajcj uud, dla której pracowa, ani y
nie warto I

Oto „praktyczne" wyniki ateistycznego na wiat pogldu! Do-

prowadzaj one drog najprostsz bd do samobójczej rozpaczy,

bd do anarchizmu, uznajcego bezwzgldn samowol jednostek, nie

krpowan adnym wyszym, moralnym porzdkiem wiata. Wspó-
czesno objawy pesymizmu i dekadentyzmu, o których mówilimy wy-

ej ('§ 12,2,1 ),
s yciowemi konsekwencyami ateistycznych pogldów

^

na wiat.

Od rozpaczy i anarchizmu wybawia czowieka mylcego jedy-

nie przewiadczenie, e obok porzdku fizycznego i spot^cznego istnie-

je porzdek moralny .wiata, oparty na wewntrznym zwizku jego

objawów i jestestw z Istot najwysz, z rozumn i wiadom siebie

zasad wszechbytu, z Bogiem. Jak poczucie logiczne czowieka i fakt

istnienia nauki stwierdzaj istnienie logicznego czynnika w wiecie:

tak równie poczucie moralne, sumienie, oraz faktyczne objawy reli-

gii, jako niezbdnego wspóczynnika prawidowego rozwoju spraw

ludzkich, s bezporednim dowodem istnienia w wiecie porzdku mo-
ralnego. Tylko bowi(»m dziki jego dziahmiu moga powsta organi-

zacya umysu z w^-maganiami moralnemi, oliowizujcemi czowieka

wewntrznie. Tylko wskutek takiego porzdku czowiek ma si za

czonka nietylko przyrody fizycznej i ustroju spoecznego, lecz zara-

zem i za czonka wyszej rozumnej caoci, zawierajcej w sobie

ostateczne zasady jego wasnych potrzeb i dnoci moralnych. Ocena
moralna motywów ludzkiej dziaalnoci staje si moliw jedynie

wskutek uznania wyszych praw moralnych, bdcych podstaw takiej

oceny. Porzdek za moralny wiata nie moe istnie bez Istoty

-wiadomeg siebie, roziunnej, bdcej ródem wszelkich czynników

inoialnych bytu, dajcej rkojmi ostatecznego urzeczywistnienia

"wych wymaga i ideaów moralnych, które si objawiaj w ycio-

wym rozwoju stosunków ludzkich. Przekonalimy si na swojem

miejscu, przy rozbiorze zarówno prawa celowoci 'str. 211 i nast.),

jak i stosunku filozofii do nauk przyrodniczych (§ 11\ e istnienie ro-

zumnej zasady w^szechbytu narzuca si nam i na podstawie empirycz-

nych danych; przez co prawda ta przestaje by samym tylko moral-

nym wymagalnikiem ludzkiej podmiotowoci, jak to dowiód Kant,
lecz znajduje zarazem swe potwierdzenie w rozbiorze wiata ze-

wntrznego i przez to czyni zado wszechstronnym wymaganiom
probierza prawdy (str. 84:\

Wiadomo, e w yciu, w praktyce ateici, zaprzeczajcy wysze-
mu porzdkowi moralnemu wszechwiata, s czsto lepszymi, anieli

ich teorye. Ma to miejsce w tym wypadkii. gdy swoich eoryj nie
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przeprowadzaj kjiisrkwentnip m' zbyciu, gdy pomimo teoretycznej ne-

gaeyi, w praktyce nl('(;aj| bezjiosrednio swemu poczuciu moralnemu

i nie dziaaj suiih)wolnie, w duchu czysto osobniczym, l<-cz uznaj

sw wcwnctiziuj; zaleno od pewnych moralnych ideaów, kieruj-

cych ich tloociami yciowemi. Dowodzi to w sposób oczywisty, e
obok abstrakcyjnej myóli dziaaj w kadym czowieku gbsze csyn-

niki uczucia^ które go wynosz ponad wiat zewntrzny i go zmusza-

j do oceny moralnej swych najskrytszych zamiarów i intencyj, do

zadosyóaczynienia owym wewntrznym wymaganiom, które dotycz

jego godnoci jako jestestwa rozumnego^ jego zwizku z Bozmaem
wszechbytu. To wanie lepsze poczucie religijno-moralne zmosza

teoretyków at^ izmu do wydania na wiat ow3'ch surogatów religii.

0 których wHpoiuTiielimy po\vyi;j, alo oiic nie znaj(iuj si w adnym
zwizku logicznym z ich teoretycznemi zasadami.

Co si tyczy stosunku filoznfii do objawów poczucia moralnego,

wyraajcego si ostatecznie w religii i jej rozwoju, okrelenie tegn

stosunku wynika zarówno ze znamiennych rysów filozof (§ 5
,

jak

1 z jej zwizku z dnociami y(uowemi czowieka w ogóle Stosu-

nek ten okrelamy w nastpujcych zdaniach zasadniczych.

1) Jak ycie w ogólc^ tak i w szczególnoci jego objawy religij-

no-moralne stanowi jeden z bezporednich punktów wyjcia filozofii

Dno poznawcza umysu ludzkiego, majnca na celu moliwie jat^ne

pojcie istoty wszechbytu, opiera si na poprzedniem [)0C5znciu we-

wntrznego zwizku czowieka z t istot i na bezporedniem uznauio

zalenoci od uosobionego w niej wyszego porzH<lku wiata, t. j. m
yciowym rozwoju relicfii. Widzimy to w dziejach ycia uiji\ shiwcg^

tak jt <liio.s1ek. jak cnf
j
ludzkoci: pewne wierzenia i pogldy rclig^ij-

ne w^^irzedzaj zawsze |)ojawieiiie si i rozwój filozotii. i iiozotij

czerpie w znacznej czci ])rzcdmiot do swych bada z religii. Ide*

zasadniczej Istoty wszechbytu, przenikajcej wiat cay, wszechobec-

nej, wiadomej siebi(\ a wic idea Boga, jest pierwotnie objawem y-
ciowym poczucia religijnego, a nastpnie dopiero staje si przedmio-

tem krytycznego rozbioru ze strony myli badawczej w ogóle,

a w szczególnoci filozofii. Jak pojcie wiata zmysowego istnieje

w umyle w gotowej formie, nim filozofia nad nicm si zastanawia:

podobnie powstaj<* w umyle drog V)ezporedniego yciowego rozwo-

ju idea Boga i nastpnie dopiero skania myl krytyczn do rozbit^rr

jej treci i iiptawni-nia. Filozofia liczy si musi z tym faktem, iK'-

doimio jak si liczy mmi z pojriieiu wiata, wytwarzanem przer

naiwny realizm. W jednym i dnigim wypadku mauiy do czymeni>i

z wynikami dziaania praw przedmiotowego bytu, objawiajcych -^it:

w organizacyi umysu i jego bezporednich czynnociach. FiloKVi
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^Acewacy te faktyczne dane poczucia religijnego i rozprawiajcy

o TLligu i Bogu wycznie na podstawie abstrakcyjnych procesów

myli, traci w tej kwcstyi ^runt yciowy [>Ofl no^jinii i równa si
mylicielom, którzy rozprawiaj o wic( ic ))cz uwzgicdiiit iiia laktycz-

iiego pogldu na wiat wikszoci ludzi, jako bezporedniego yciowe-

go wytworu umysowej dziaalnoci zob. str. 87\

2) Mio prawdy dla prawdy, bez wzgldu na cele uboczne,

jako konieczny warunek wszelkiej rzetelnej filozoiii, wypyvA'a z po-

czucia religijno-moralnego, bo jest wyrazem poszanowania dla ducho-

wgo porzdku rzeczy, przewyszajcego ciasny zakres bytu zmyso-
wego i dobrob\ tu s])olecznego. W imi tego wyszego porzdku rze-

czy czowiek uznaje prawd za jeden z ideaów ducha, a je
j
poznanie

za obowizek prawidowego rozwoju yciowej dziaalnoci. Ztd te
pochodzi, e mio prawdy i gotowo do otiar dla jej ])Oznania

' ^' j*^j obronie czy si«^ jak najcilej z poczucit^n religijnem,

a w kadym razie rozwija si taktycznie w ludzkoci na jodstawie

fzynników religijnych. Kto nie jest przejty gbokiem poszanowa-
niem dla wyszego rozumnego i moralnego i>orzarIku wiata i nie

uczuwa swej zalenoci od niego; kto przeciwnie, dla braku naleyte-

go rozwoju poczucia religijno-moralnego za])rzecza tomu wyszemu po-

rzdkowi wiata i wszystko sprowadza do dziaania czynników bez-

wiednych, potnych ze wzgldu na sw si, ale co do swej wartoci
wewntrznej, nmysowej i moralnej, niszych od czowieka; ten nie

ma powodu szanowa prawdy dla samej prawdy, ani jej si oddawa,
bo nie moe mie wiary w jej osignicie, ani w jej ostateczne zwy-
Piztwo nad bdem, niud i faszem. Z jakiego powodu init libysmy

poddawa si prawdzie, stawa po jej stronie w wypadkach kolizyi

2 iiaszyru do)robytem osuluiiczym, gdyby jirawda nic bya wsp(>l-

'zynnikiem wyszcgf>. |)onad nami unoszcego si ])orzdku rzeczy,

tez tylko w\ tworem naszego umysu? Kto zatem nie uznaje wy-
szoci prawdy ponad byt jednostkowy, — a tego uczyni nie moe
tez uznania wyszej istoty rozumnej, bo w niej tylko prawda istnie

Doe, — ten przy krytycznem zastanowieniu si nad sob traci wszel-

de oparcie dla swej dnoci do poznania prawdy dla prawdy, wic
e dla niej nie bdzie naraa swego dobrobytu materyalnego lub

poecznego. Abstrakcyjna idea, pozbawiona w wiadomoci samego
sobnika bytu realnego poza jego podmiotowoci, nie moe by ani

rwa podniet, ani celem rozunuiego dziaania. Czowiek przynosi

tiary i powica ycie swoje tylko dla celów, Ut('>rc uznaje z wik-
za luh midtMszH wiadomoci za urzeczYwiszczabie, a ieeli ( cle te

' za obrbem zmysowego l)ytu, to w nicli wyraa si zawsze,

boby tylko instynktowo, bezwiednie wiara w wyszy, uadzmysowy
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porzdek rzeczy, dajcy rkojmi urzeczywistoienia owych celów.

Z tego stanowiska powiedzie naley, e wszelka ofiarno dla celów

idealnych, lecych za obrbem zmysowego bytu, ma charakter reli-

gijny. Ztd to i lilozofia, domagajc si ofiar dla pia\\r]v. z rzystej

mioci ku niej, czy si jak najcilej z jwczucicm reiigijnem

czowieka.

3) Wskutek cisego zwitku z poczuciem religijno-moraneoL

filozoiia wywiera wpyw na dnoci religijne i przyczynia si ze

swej strony do osignicia ich celu, t. j. dobrobytu duchowego. B-
dc W3aukiem nczncia, gbokiego wprawdzie, lecz zawsze opartego

wycznie na czynnikach podmiotowych i dogmatycznych (§ 74), reli-

gia sama przez si nie doprowadza do jasnego pogldu na wiasn
swoj istot, a wskutek tego zaspakaja wysze potrzeby moiahie

czowieka drog bezporedni, jakby omackiem. przy ]>omocy samych

tylko wytworów uczucia, czsto biirdzo ciemnych, o i harakt erze "zabo-

bonnym, Inb w ogiMc przeciwnym jasnym |)Ogldom na wiat i ycie.

Dowodz tep;o dzieje religii, któn- wykazuj, c czowiek <irtzy do

spokoju duszy i zgody z istot- najwysz, t. j. do doViroi)Vtu r^ ligij-

nego pocztkowo przy pomocy rodków nierozumnych, lub nawet po-

prostu przewrotnych. Nic dziw tedy, e rodki Ut nie osigaj swegp

celu i nie uwalniaj czowieka od cicego nad nim pocasucia we-

wntrznej sprzecznoci z wymaganiami wyszego porzdku wiata.

Otó wobec tego rodzaju objawów, filozofia^ rozbierajc podmiotowe

i dogmatyczne czynniki poczucia religijnego i porównywajo je kry-

ty(znie z przcdmiotowemi danemi nauki, doprowadza do racyonahiego

wyjanienia istoty religii i jej objawów, i zblia tem samem czowie-

ka do poznania rzeizywistych podstaw jen^o zwizku z istot wszech-

bytu, z Bogiem, oraz warnnk(')W w e\v ut^t rznogo ])ojt'dnania z nim

Rozw(').j uiiiysowy ludzkoci wiadczy na kadym kroku o takim

wpywie ])n/,uawczych dnoci, a wic i filozofii, na objawy p' c zucia

religijnego, na ich uszlachetnienie i udoskonalenie w duchu prawdy

przedmiotowej.

Przechodzc wskutek jednostronnego rozwoju w negacy, kryty-

cyzm filozoficzny osabia wprawdzie czsto ywoó wiary religijnej,

lub podkopuje j nawet zupeiiie w wiadomoci ludzi; ale dla tegp

rodzaju zbocze nie godzi si zapomina o doniosoci filozofii dla

rozwoju religii^ a szczególniej o tem, e bez krytycznego uzasadniif-

nia, religia pozostaje nawskros objawem podmiotowym i swym ÓiO^

raatyzmt in nie moe zadowoli mnysu ludzkiego w sposób naleyty.

Bez krytycznego uzapelnicTiia ze strony filozt)lii, kada wiara roHgij-

na, choby of>arta na zaltoln >nie. ma równ racy bytu i |>(>wola

moe na swe bczposreiinic podmiotowo czynniki. Dopiero krytyc«e*
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porównanie religij pomit^dzy sob i z Awnikanii })rz('ihniotowej wiedzy

przekona moe o wyszoci jednrj rt4igii nad iimeuii i ns|jrawiedli-

wió ich tre wobec wszechstronn\ eh wymaga umysiii ludzkiego.

Ze poczucie rehgijne na wyszym stopniu kultury umysowej samo
uznaje tak potrzeb krytycznego uzupenienia swej treci, wiadczy
0 tein istnienie nauki teologicznej pod nazw apolonii, majcej za za-

danie nsprawiedliwió tre danej wiary wobec niewierzcych (zob. wy-
iej str. 329 i nast.).

4) Zgodnie ze swemi lysami znamiennemi, filozofia nie poddaje

tylko objawów poczucia religijnego krytycznemu rozbiorowi, ale nad*

to nzupeJ^ je sw dnoci do ogólnego na wiat pogldu. Beligia

2 istoty swojej ma za tre stosunek czowieka do Boga, a chocia
w imi tej swojej treci przechodzi czsto na szersze pole i wytwarza

równie ogólny na wiat pogld, to jednak dokonywa tego zawsze

tylko ze swego podmiotowego i dogmatycznego stanowiska, przez co

uadwyra sama prawidowy swój rozwój i swoj powag (zob. str.

134 i nast.). Filozofia sprzeciwiaa si^ zawsze takiemu dogmatyczne-

mu ograniczeniu badawczej myli w imi teudencyj religijnych i bro-

nia prawa do samodzielnego poznania wiata, w granicach danych

zdoktoci i zasobów umysu ludzkiego. A chodai jest rzecz natural-

n, ie religia, majc za przedmiot Istot wszechrzeczy, pojmowan ze

stanowiska uczucia podmiotowego, pragnie przenikn caego czowie-

ka, a wic i jego ogólny pogld na wiat; to jednak celu tego osig-

n nie moe w sprzecznoci z filozofi, lecz tylko przy jej pomocy.

Filozofia uw/^l«; Inia nietylko wymagania poczucia religijnego, lecz

1 reszt wymagaii u>troju umysowego czowieka, a wit^e i wymagania
zmysu krytycznego ; nadto nic widzi w poezucin rcligijnem j»'dynego

zjoda prawdy, lecz uznaje ])otrzeb wszechstronnego. naukfWcgo ba-

lania wata w celu jego poznania wlahneiiii siami, niezalenie od

tradycyi religijnej. Wskutek tego wanie w>niiki filozofii maj charak-

ter przedmiotowy i obejmuj takie prawdy, które adn miar uzasa-

dnione by nie mog przy pomocy bezporedniego wiadectwa ])oczu-

cia religijnego. Jei&eli tedy czowiek religijny pragnie doj do po-

gldu na wiat, czynicego zado nietylko jego dogmatycznym wie-

tzeniom, lecz i wymaganiom umysu ludzkiego w ogóle, natenczas

mosi posikowa si^ filozofi i powiza sw wiar^ z wynikami kry-

tycznego badania wiata i jego objawów. Prawda jest jedn, wic
te midzy prawdziw religi i prawdziw filozofi sprze( zno( i by
nie moe. Wszelka w tym vvzgl*lzie sprzeczno wynika bd z te-

?o, e religia bez naleytych danych wkracza w zakres funkcyj [)oz-

iiawczych umysu, bd z jednostronnoci filozofii, niezwracajcej od-

powiedniej uwagi na donioso religii, jako samoistnego objawu ycia
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umysowego. W kadym jeilnak razie) religia, pozostajc w swoim

waciwym zakresie, nie zajmuje si kwestyami, które rozstraygnitjW

by; inog| jt-dynie przy pomocy krytycznego badania, wic nauki

i ilozoii.

5i Z powyszych uwai? nie naley jednak wy]m)\vadzi('" \viiio>kn.

jakoby tilozotia zdoln bya zastpi religi. Przeciwnie, poiiiiinu c-a-

lej doniosoci filozofii dla ])rawidowego rozwoju poczucia religijnego

religia jest objawem tak odrbnym i samodziehiym umysu ludzkiegp.

tak cile powizanym z yciowemi zadaniami czowieka, e nicseni

zgoa, i najwzniolejsz nawet filozofi, zastpion by nie moie.

Opiera si^ ona na wewntrznym, uczuciowym, a wic na osobistym

zwizku jednostkowego ducha z duchem najwyszym i dlatego nie

godzi si jej pnmii^szaó z abstrakcyjnemi pojciami wiedzy filozoficz-

nej. Najprawdziwsza filozofia doprowadza do naszej wiadomoci m-

sadui( za istot wszechbytu tylko w formie oderwanej idei; ale jak

obraz nie moe nam nigdy zastpi ywej osoby, zaspokoi uaszf^j

uiil<»( i i czci dla niej, zadosy uczyni potrzebom naszego nezncia

tak równie idea o rzeczy, choby o Bogn. ni*- moe zast|>i< saiiuj

rzeczy, samego Boga. Na tym stosunku osobistym cjzlowieka do Bc-

ga polega wyszo prawdziwej T-eligii ponad wszelk filozofi. To

te bezstronny krytyczny myliciel, wolny od wszf^lkicli zgóry po-

wzitych uprzedze, dochodzc drog naukowego badania do przeko-

nania o istnieniu Boga, wyzna musi, e abstrakcyjna wiedza o nim

nie jest zdoln zaspokoi naleycie wrodzonej duchowi Indzkiemc

tsknoty do yciowego zwizku z rozumn zasad wszechbytu. Wie-

dza ludzka nic jest w tym wzglcjdzie wystarczajc ju dlatego, ie

jest z natury swojej ograniczon i nie moe wtoczy treci nieskoó*

czoiiej, odwieczucj Istoty \\ szcclib^ tu w swoje formy pojciowe. Nit

trudno tedy zrozinnir, e gdzie si koczy prawda mylowa, dost^jp-

na dla loirieznej czyimoci umysu, tam zacz si winna prawda y-

ciowa, uzupeniajca teoretyczne pojfjcie Boga uczuciami serdecznej-

uwielbienia i pokory; to znaczy: gdzie si koczy filozofia, jako nau-

ka, tam si zaczyna religia, jako ]erw3zy i zarazem ostatni i naj-

wyszy objaw ycia wewntrznego czowieka. W niej dopiero wy-

szy moralny porzdek wszechwiata staje si wspóczynnikiem rozwo-

ju umysowego jednostki; jrz>' jej udziale dopiero jasno sibrmuowa*

ne wymagania etyki filozoficznej przenikaj w gb wiadomoci oso-

bistej i nagl czowieka do czjrim w ich duchu. Oddziaywajc n.i

wol i intencye czowieka i czerpic swe zasoby bezporednio W
zwizkn w . wnctrznego z samym Bogiem, religia przyczynia si bar-

dy-iej do r<'ZWojn i ntrwalonia prawdziwego riobrobytii ludzkoci, au;

eli wiedza oderwana i daje wit^ksz od niej rkojmi yciowego pt-
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§ 12,3. FILOZOFIA 1 KELIGIA. 479

st^pn na drodze do moliwej dla czowieka doskonaoci. Wiedza
jest wiatem, religia ciepem durha ludzkiego. Oba to czynniki s
ni^^^zi^diu' dla prawidowego rozwoju stosunków ludzkich; ale jak l>ez

swialia i wzroku y mona, gdy brak eiepa sprowadza mier i roz-

kad: tak narody istniej bez nauki i iilozutii. ale tracc religi rozpa-

daj si^ anarchicznie na atomy, z których adna filozoiia ycia nano-
wo nie wytworzy^ bo ioh obdarzy nie moe dachem boym, poczu-

ciem jednoci i wspólnych zada w morahiym porzdku wiata.

1. Atelznu 1 anarchizm. Zaprzeczecsenie rozanmej, wiadomej siebie

zAsady WMecbbjto, t. j. Boga, podkopuje w czlowldcu pocKUcie odpowiedzialnoci za in-

tencye swych czynów, za swe zamiary, i w kocu za same czyny. Kto nie uznaje Boga
nad ^o1nv ten ma siebie samego za najwysz istot*;, wic za puwnecj^t) roilzaju Boga,

niCH/raniiaonego wewntrznie adiioiiii wyi^/pmi prawami, lecz zalenego wyi^ ziMc tyl-

ko od sil zewn«jtrznyeh przyrotiy i i!»troju spoej-znego. O ile go zatem te siy ze-

wntrzne nie krpuj, o ile posiada wadz nad niemi, o tyle sw wasn jednostkow
vo), a zatem samowol, przyjmuje za jedyn podstaw swego dziaania. Taka samo-

wola jednostkowa dq»iowadza prt.dzej czy póniej do rozstroju spoecznego, do owego
stano barbai^yskij walki wszystkich pnseciw Mrazystkim, w której Hobbrs widziU

pietwotnj' stan spoeczestwa (zob. str. 443).

Z powyszego okasige si, te aeizm^ jako teorya metafizyczna, wynikajca z za-

^ad roateryalizmu i naturalizinn, doprowadzi w yciu konsekwentnie do anarchii. Hi-

storya stwierdza to niestety na kadym kroku. Neron, majc siciie za Boga, popeni
owe czyny l»arharzyfiskie. o kt<jry<'lj dziejupis wspomnie- nie moe hp?. pr^f^raenia. Ate-

istyf^B*' i iiaturiili^^fyt-zne za^mly n<\vk)npedyst<')W 18-go wieku, pr/.<»i;\kl^zy w szersze

warstwy apoeczeustwa, wywoay bardziej ni jakiekolwiek inne przyczyny owe odstra-

szajce objawy ludzkiej dzikoci, które stanowi gówn tre pierwszej rewolucyi Irau-

cndciej. Wspóczesny za anarchizm, pods3 caj<-y mordercze instynkte zderaoraJizowa-

oyeb jednoetek, jest dneckiem materyalizmu, któiy od poowy biecego wieku zawad-
n nmjrsami i w ydu przeprowadza zasad: sia przed prawem f Pokolenie, wycho^

diowine bez wiary w wyszy morahiy porzdek wiata, ni«> jest zdolnem do czynów

szlachetnych, dodatnich, lecz od negacyi teoretycznej przechodzi w praktyce do niszcze-

nia dob3tków wielowiekowej kultury ekonomicznej, spoecznej i moralnej. Pokolenie to

nie zadawala si ju samobójstwem jednoetkowem, lecz dy do samobójiitwa spo-

ecznego !

.Jasn jest rzecz, e od takich pr/cw rotnyi li ki»'nmk«'i\v wyliawic iiiu/,<* narody

tylko religia, wiara w IstoU; najw^s/, pocigajc do odpowiedzialnoci zarówno jed-

nobtki jak i iipoeczestwa nie tylko za czyny, ale i za dnoci i zamiaiy. Gdzie za
wiam ta zostaa w narodach podko])an, po i zciici z winy samych przedstawicieli religii,

tam nanowo wzmocnion by moe jedynie pizy pomocy krytycznej filozofii, wykazujcej

zasadnicsy felsz mafeiyalizmn, a wic i ateizmu, na podstawie nankowych danych do-

wiadcseenia i rozumu. Poniewa ta krytyczna reakcya prze<-iwko teoryom makeryalisty*

eznym w ostataij <hwili coraz hardziej si rozwija, doprowadzajc narody do praskonap

nia o wyszych, moralnych czynnikai h w iistn»ju wszechwiata; przeto spodziewa <ht mona,

e i anar' hi'/ni jjraktyczny ti>(!\pi /nown wkrótce zdrows<?yn dno-rioni yciow \ ni. niaj-

cpa na oku prac organiczn nad prawdziwym dobrobytem ludzkoci, buz wyczenia
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480 § 12,3,1. ATtilZAl [ ANARCHIZM.

jego iMidniesegto wanmku, jakim jest ulego dla wjiuagaii sumienia, uuraioo>

id, religU.

Jak gboko w czowieku wkox2eiiioii«iD jest pocsneie rellg^ne, dowodsi leg«

istnienia atdatifcznj religii. Twórc jej jest A* Gohtk. Wakutelc dogmatjczojdi

i niaten-alistycznycb przesanek, poczonych z tendencjnuni negacyjneuii, pozytyirim

wyda na ^wiat : nauk be/ logiki, psycliologi l»ez duszy, moralno bez obowizku, este-

tyk be?, pirkiia, wi<fr nie dziw. /t^ < hi in (jhdarzy ludzknr dal??7:. najwys74 v<praeczin>-

•^ci. liu rclii.'ii\ l»ez Boga. W religii ti:j przedmiotem uwiflbifuia, w luirj-c-t- HuL^a nu

byt' ludzko, jako „niezrównana bugiui uHconiparatib' I)i (•--»•;,' podtrayuiujca \*' x.v-

poczucie osobist^j godnu.<'i, oraz wszelkie momlue i w/jiio»le deniu. W celu nad<»ab

temu owielbienin okrelonej formy, ustanowi Comte «kult ludzi znakomitych,'' urobip-

bionj na wzór knltu witych, powicajc wszystkie dni roku, jak i szczególne i^witi.

pamici wie1kic1> mów, którzy przyczynili si do rozwoju nauki i w ogóle dsislili

w duchu pozytywizmu. O tej religii Comte'a wspomnielimy mimochodem ju wrij

(str. 283) i wobec wszystkiego, comy o pozytywizmie powiedzieli (zob. szczeguloie

§ 10,1 z przypiskamn nie widzimy potrzeby za.^tanawia si nad ni tu bliej. Powie

my tylko. /» wyKi/y! Comte gównie w lY-t^m tomie swej PoliiyM i>i-:ijtyu)>fj ni

st»;'|)iii' w Kuteclu;inn' izob. wy/cj str. 283 i 29H). iw KnJe^tdarzti }fozijiyici>itóir ((\\}r,>

drut posihvu<te, wyd. ItttiUj. Por. t« przyw ledziuuy (sstr. S) blowuik pozytywi-

styczny E. BoimnRTA.

Jasne pojcir o odnonych pogldach Comtea podaj sz»tzególniej Mill iOaiBirB

we wspomnianych pracach o pozytywizmie (zob. str. 284 i 287). Specyaln krytyk

tych pogldów zajli si En. Caieo: The sociafykihsophy and rdigim of Conde 18S.

a n nas Smoukowski w pracy omówionej na str. 203. Caird powiada (zob. 3-d nodit:

«Ilozwój myli Comte a koczy si usun^iem negacyi, która bya jego punktem wyj-

cia. Tylko jeszcze jeden krok naprzód, a Comte byby znowu postawi teologi i filo-

zofi na stanowisku, z którego je wyrugowa." Hhsi.ky za we wspomnianych {itt.

284) Lay sentmns nabywa trafnie religi Comtea katolicyzmem bez chizeci(iastws (es-

tbolicism minus christianity i.**

.loHN St. Mill sympatyzuje pod niejednym wzgdcnj z religi pozytywizmo, al*

w zajadzie zajmuje stanowisko porednie pomidzy ateizmem i teizmem. L zoaje oa

moliwo istnienia Boga, jako istoty rozumnej, ale nie wszechpotnej, lecz tjlko ,bar

dzo potnej.'' Przyczynia si ona do szczcia ludzkoci, ale w tj swojej dnoci »
ma ograniczon jest innemi potgami bytu. Zob. szczególniej jego prac pomiola:

Three eways on rfHgion 1874, 8-cie wyd. 1886, mianowicie rozprawy : UtSUy of reh-

gion i Theism. e taki pogld, zbliajcy si do antropomorfizmu pierwotnych reh^ij.

sprzeciwia si cisemu pojcia przyzynowoci bytu, o tem wia*iczy t« wszystko.

ci> tny wyej pizy rozbiorze tego pojcia powiedzieli (zob. § Nu^zególak^ str.

mi 1 n:i-t.>.

o wi'wn»;t!7Myiii /.wizku aii;u< hi/,mn z ateizmem przckunywaj nietylko czyny,

ale i teorye przewiutiit* anarchistów, poczwszy od W. (ioi»wiNA, który w rozprawie;

£nquiry concerniny poUtiml jusUce 1793, dowodzi, e wszelka w ogóle wadza jest

zbytecznem ograniozeniem indywidnalnej swobody, a koczc na pogldach, wygasza-

nych pizez P. J. Proddeona, M. Stibnkba, J. Mosta i wielu innych nowszydi fned*

stawicieli tego samobójczego kierunku w yciu spolecznem. Krytyka teoietyena tego

kiemnku jest w gruncie rzeczy zbyteczn, gdy w (»b( o praktyki anarchizmu nigdy do

skutku doprowadzi nie moe. Na czyny odpowiada*'- mona tylko c^rnami, a *^i^

w danym wypadku wymiarem sprawiedliwoci wzgldem osobników, naruszaja/^yi T^"-

rzdek spoeczny, a w ^to^nnku do caego spoeczef^twn przedsiwziciem sr»ii<^'*

praktycznych w celu wzmocnienia, szczególniej w dorastajcej modziey, poczucia
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§ 12,3,1. ATEIZM I ANARCHIZM. 481

gijnego, jako jeJ>u(iy^ C2yiinika, który obowizuje cstowieka wewnttzoie do siimmine-

go rl?iaftni> w daciiu wyszego monnego porzdku wi&ta.

2. LlteFatuia, dotyozea atosunku filosolil do relifirli.

UTnys^ gliei myliciele dowodzili oddawna wewntranej Mgodnod filozofii i religii

i
I^aekonalLtny si o tem niejednokrotnio w naHzyi.ti dotychcansowyeb baJaniacb. Zob.

<2>-i6gó\ni»jt comy wv'/i»j powiedzieli o przedmiotowych rzyniiika<'li idraów umysu

8,3. sz/aególnioj str. 208 i naMt), oastf piiio o pi-awie celowo«'i (str. 2*21 i nast.), na-

resziMe o stasunku filozofii do i)r7ro(lo/.na\vstwa (>j U, szczególniej >-rr ;{.s5 i nri:<t.).

Nadto przywiedziona na swojiiu uH«j.s«*u litenitura z zitkresu filozofii iiaiik te<)l(»L'i<ziiyrh

i etyki zawir»ra w sobio wiele daDycli w t3'iu wzgldzie (zob. str. ;i2U i na^r. uiuz iii-i

i nast). Uziipeliiiaiuy obecnie to dane :<zerogicm wiadouioci, dotyczcych specyaluie po-

nudMMiydi ta kwe^tyj.

Jb Bakom iitnqrinywa, e powieracliowne ujcie si filosofi doprowadza atwo
do ateinniii gbiej ae badana zwraca umys znowa do religii, ((^niii potius certissi-

mum est) atqae oxperientia comprobatuni, leres gOHtus in phllosophia iiu)vere tortasse ad

iitheisuium, sed pleniores haustus ad roligionem redueere. JJe digu. et aug^ ks. 1, str.

11, vryd. z r. 1779: zo. wyej str. 1<))-

W tych >amych pmwin '^fowai li pi»wi< d/.ia Yoltairk; !)•• fausse science tait

ii<'> atlif^o. Mui: vraio science prostrriK' 1 Itoiuine devant la dirinite." W najnowszych

za» «%aaa h myl t wyrazi W. Wi nut w zdaniu: „Z dawien dawna tylko ograui"Zu-

oa wiedza, zadowolona z ciebie, nienawidzia i po<;ardzaa religi.'*

Uakbsakcbb wykasywat znaczenie poznawcze po<;zaHa religijno*moralne|;o i opie-

ml na aiem swe pogldy filozoficzne (zob., co o nim powiedziano na str. 11).

Reio i w ogóle przedstawiciele filozofii tn^§u powuedmegoy czyli zdrowy raZ'

»qdht, przyjmowali wymagania pocKacia religgno-moiftlnego za podstaw przy okrtdlenin

iAMd ycia praktycznego (zob. str* 12).

Ilozleglejsz rozpraw w tym przedmiocie napisa Lkibnitz p. t. Diacours dc la

amformift' dr !a fhi arre ht mimu. Wchiklzi ona w skad j<»<(o wspomniau'
i (<tr. 222)

Ttodij^ci lOpdwc-', T. 11, 32- 9y) i dowwlzi ZL'o<lnoci wiary z rozumem, religii z filo-

zofi na puU>iawit' hi?5toryczno-krytycznego badania i<'h wzaien)ne<.'u do siebie sto^junku.

Wszcikstruuny jednak roz)iór t<j kwesty i ze stanu wiska krytyki tiuzoliizucj

sawdziczamy dopiero KaktoWi, który w swej Krytyce praktyczneyo rozumu i w dziele:

Bdigia w gramatch rommii (zob. wyej str. 487 i nast.) wykazuje, e poczucie obo-

wizku wiadczy bezporednio o zwizku czowieka z wyszym umysowym porzdkiem
raeesy (intelligible Orduung der Dinge). Porzdek ten przewysza dane wiata zmysto*

wego i wytwarza poj^ce BOdzmy iowej przyrody (iibersiuniiche Natur i. W imi tej

swojej wyszej przyrody, czowiek, jako istota rozunma i wolna, di^y do moralnej do-

skonaoci i do najwyfzeiro ilolini (hf..b>tos Hiiti. J'oniewa za urzeczywistnienie

Joskonaoci muralntj jest zadanifin nifsUorzonciii. a iTsiuLTiiinic nniwyszego dobra

zaley od Istnienia wszechniocDuj i rozunuioj zasady l»ytii : pr/.<'ti». wi diiig Kanta, wytna-

•rania luoralne doprowad/ajii czowieka do owej rozumowej wiary w ioija. o kluioj

wspomnielimy wyej ^f^U. 211). W ten :>po:>ób religia staje .si koniecznom uzupenie-

niem fiiozofiL

J. 0. FicHTB W pracacb: Ueber den Grund unaere» Ohubens an eine gdtUkhe

Wdtregierufig 1798 i Dit Btstmmung dea Mentdten 1800 (Werke, dzia 2-gi T. III,

i dzia l-8zy T. II, zob. wyej str. 12), rozwija szerzej pojcie moralnegopartdku iwia*

ta (moralische WeUordnung). Zgodnie z tem pojciem, kady osobnik naley do wy-
szej caod jako jej cz skadowa i, spenijc w tej caoci swe zadania inomlne,

uizeezywiatnia swoje przezna<*zenie i osiga przez to wieczn s/<'z3liwo3(M<Tliickr*eligkeit).

Pocsoeie tego wyszego porzdku moralny uzy sit; z wiadomoci i yciowemi

Mrw, Wilfif 4« ftloioli. 31
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482 § 12a«. filozofia i religia.

dnociami czowieka. Wss^fttkio te dnoci maj sana rosnmnj i maccenie jedynie

przy btnionia ponsdku moralnego wiata. Nadto sauwa/y nale^, e porzdek ten,

pojT^y i^^ko zyw^y i samodzielnie dziaajcy, Fichte atosamia t Bogiem (Die lebeodige

imd wirkonde moialische Ordnun«,' ist selbst Gott).

Wród licznyi-b nowszych prac. dotyczi\ey(*b zwizku filozofii z religi i i«h w»-

jouuiC*:t> <lo >;it*liic «tosunku, wyinicjiiamy waniejszo.

ii. Ulku I ri)ztr/}\sa t*^ kwe>ly' griMruwnit* w ziiakomitem dziele; i4<*t1 und du.

Natur, 3-cio wyd. 1875, zoh. c^ównie str. 74^i i aast. Prawa moralne, mówi, uznaje C2i<h

wiek za norm woli i czynów jedynie na podstawie pewnego, i:boe eieomego pia*-

wiadcsenla o istnieniu moralnego prawodawcy. Wszelkie dowody naolcowa istuMb
JJoga opiorj si juz z natury rzeczy na pierwotnem moralnem pneciocM (Alinoiig,'

jego istniimia, jako moialnego prawodawcy. Ztd te nie moe by asadnicsj sprze-

cznoci pomid^ nauk, wic i tilnzofi, a religi.

W tym dutlm rozwinli o.hmiH? pogldy L H. Fichte (modszy), oraz I.otze:

pierw.szy w dziele: Die. flicL^fi^^rlir Weltansicht vn(l ihre Benrlitigung 1*^73. drnsn

w swym Sfjfitenitirii- filozofii T. Jl, 004 i nast. i w swycU Zaryaacii /ikmfii praktyczni^

(zob. wyej ^tr. If) i

M. Cakuiike uza.s;iduil wszcfh.stronnio i»le» moralnego porzdku wiata w zwbi?-

ku z wynikami nowoczesnej uauki w o wspoiuuianem (str. 43U) dziele: /Hc dtUicht

WeUordnutuj.

J. B. BIetbb wczy do swych Kwestyj spóczeiinych filozofii (zob. wyej str. 15

rozdzia p. t. ReUgia i /3ozofia na$tftfO^ etosu. Biorc za punkt wyjcia objawy religii

naturalnej, autor dowodzi, e religia treci swoj m<^ przewyszapcjtno nsnmu lod*

kiego, ule nie nio/e by prawd, gdy siy sprzeciwia jogo wymaganiom, bo prawda jert

jedn. Nadto wykazige jasno wpyw filozofii na roswój i ¥ryjanienie pogldów tw-

ligynych.

R, Spknckr na c/cl*' -^wych l^fncHzych Z(viad umte8ci rozdzia p. t. RHiio
i iinukii. w ktVryiii dowod.iii /.giniausi i w imiij wspólnego uzninia nOi^puznawalnej

.

w>z»rbol)ecnf\j siy." Zob., comy powiedzieli wyej z powodu agnostycyziuu Sptmcera

(itr. 311 i nast.).

J. W. Dbapzb, 71»e hiaiory of the eonfiict beiween rdigUm and aeietiee 1873

(przekad polski J Karowicza p. t. Dsi^e stosunku mary do rofiimw 1882). Diieio

to ma wysok donioso pod wzgldem historycznym i krytycznym, jako obrona mtm-
lonoci bada nuukowycb od ucisku religijnego dogmatyzmu, cbocia z drugiej stnmy

tendencyo antyreltg\|ne nadj t«J pracy charakter przewanie negacyjny.

Pomimo uznania zupenej niezawisoci nauki. .1. TYSfALL w osobnej rozprawi:

lielff/ion fitcf "frinicc l^^T l w \ k;i/iij". r poczucie reiigijij<» ma ..ulew /.ruszitn;\" aasad';

w utiivslt« ludzkim i jc;>t ródem najszlachetuiojszycU i najwzniolejszych dnoci kj-

ciowycb.

J. IliNTOK, PhiloHophy and rcliyion. Wydanie pomiertne, 1881. Fomiuio >tan«:-

wlska^ zbliajcego sw, do pant(^zmu, antm* bnmi religii i wykazuje wszechstronnie jej

zwizdt z ftlozoti na podstawie dan3'ch metafizyki, filozofii przyrody, psychologii, (eofii

poznania i etyki. Rzecz w tym przedmiocio godna szczególnej uwagi.

O wierze i pewnoci moralnej traktuj w nowszych czasach wiele nowo^antyrl
0 ktinycb mówilimy wyej (str. ."iS). Na .szczegóu.-^ UWag zasuguj pod t\Tii Wt^
dem: dzido wspomniane (str. OllA^LapkunkU, oraz praca, któr GaTTt Wyda
p, t. Ksstti sur la noyancc IbNJ.

Znany tfoloi/ I.jesirs (zob. wyej st r. ;i30. p(t»iwi«»ri{ temu i)r/-cdniiot4nvi n^a.u.j '^i-

praw*; (liiih/.sophir und liilujion IH**!'*', w kfiircj ilowoil/.i \vi'\viit;tr/:n'j zgudiiu^..! rilwzoiis

1 religii i ich w&ijemuego uzupeluieoia ^>i w prawidowym rozwoju ^cia umy^dow^.
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Wspomniany (>tr. 315) krytyk agnostyeyziim, Abbot, wyda obsaemlejsz prac*;,

p. t. Scmitific theism 1SR5. któm sir; ?ikada z dwóch cz^«'i: I. Filozofia nauki i II.

R».liL'ia uauki. Autor rozwija przekonanie, e zarówno naukowa filozofia, jak i roligia,

'pcirta na naukowych dany cli. duj)n)wadzaj do teizmu, t. j. do nauki o Bogu, jako

nitokoiiczonoj duszy wszechbytu linfinite soul of hU)." Pogldu togo broni od zarzutu

ii&ateizmu, wykazujc, e treyma rodek mi»;d^y duallstycznetn rozerwaniem lioga

1 wifttft w nance delnna i panteistycamon atosamienteiii Jiuga i wiata.

Ta przypomnie naley prace o fi]oio6i takidi aatorów jak: Prbssenc, Delkf,
fiAMStuEicr Sr. Hiaibb, ^cmb i Voxit, którzy awzgldniaj szerzej stoennek

filoioiU do religii (zolk wjej str. 18 i 19). Na uwag zutugnje te zwrot znanego

utaiilistj HioiBL*A do Telgii, o ciem wspomnielimy wycy (str. 405).

Do njnowsycb olijawów w ^m zakresie nalea:

CTh. SkosAtan, La eimikaikm et la croyance 1887, d-gie wyd. 1893. Jesito pia-

'i pena donioeoeci, wykazujca wszo4'hsfronnie, szczególniej na za.sada(-h etycznych, cy>

wilizaoyjne znaczenie wiary w Boga. U nas przedatawi Myli spofeezno-fihzoficznr Se-

oelana J. i). OoziPo^raKi w godnej nw^ ocenie jego dzie (Biblioteka Wantz. 1894,

T. J, m i nsi<t).

.). E AiM X. Lc probenu- reliffieu.r au lU-mc sieclc 1890. Aiiri)r zaznacza (^te-

p moUw*' -pusol>y rozwizania kwo^tyi relitrijnoj : albo 1) religia musi znikn wobec

wspóczesnej nauki, albo 2) naley stwor/yr nuw ieli>,''i zgodn z nauk, albo 3) obe-

*TJa religia moe usprawiedliwi*- swoj tre wobec uauki, albo wreszcie 4) religi na-

ley tak predcszlBci, aby odpowiadaa wymaganiom krytycznym umysu. Alaus bro-

li tego ostatniego wyjcia i stara si lUozoflcznie dowie stuasnoci swego pogldu na
t spiaw.

Znakomity ekonomista francuski E. dx Moinabi podnosi w osobnej pracy: £e-
^''•/lon 1B92, znaczenie religii dla rozwoju luddcoci i widzi w niej «najwaniej^ czyn>

kiilttiry ludzkiej.'* Bardzioj szczegóowy wykad jogo odnonych pogldów po-

iajo W. M. Dbicki w ksice: WMU bankructm umysowef <ttr. 218 i nast*

,aob. niej).

O. pFLKii>KRER, Fkilomphy anfl drcelopmeni of rdyjion, 2 tomy 1894. S to

.^yk!a<ly. kt.rf z'i;^nv tcolof,'- niciiiic ki nuewa w uniwersytecie odynburskim W zazna-

iduym powyej kierunku filozolicznym (zob. .str.

Na uwag zasuguje tu wres'/^<'ie nif^ wii^lka rozprawa hr. T^. Tostoja, wydana

r jzyku niemieckim p. t. Wulerspi ikhi:. ihr ciupirischen Mmal 1895. Autor roztrzsa

n dwie kwestye: (^em jest religia? i czy nme istnie moralno niezawisa od reli-

:ii? Co do pierwszej kwestyi, Tdstoj wykazuje, e religia oie wypywa z przestrachu

sb obawy wobec potg przyrody, lecz z gbokiego poczacia wewntrzny zwizku

zowieka % istot wszechrzecz. To pmrzude za nie opiera si dopiero na dowodach

nukowycb lob fiknoiicznycb, lecz przeciwnie, wszelka nauka lub filozofia kieruje si

m poczuciem religijnemr które okrela bezporednio sto^um^k czowieka do pierwotnej

a-iady wiata.. Z togo naturalnie wynika zarazem, e nie n)oe istnie; moraluor ..*z

•ligii, bo jak pogldy czowieka na ^wiat. tak i zasady jego dziaalnoci yeiowej ztle-

4 w isto{f» swojej od ywo(M i ciiarakteru jcL^o |io. ucia relicfijne^o l)oktiyneiV>w,

m i»ilz;^i yuh, e Tnorahio-sc luoe by ni<^len od r<jiigii. Toftuj potuwnywa z dziemi,

i l^ijc.emi do ziemi kwiaty bez korzeni, udzjic si,% e si^ przyjm i dalej rozwi-

t b«;U.

W naszej literaturze kwestya stosunku rozumu do wiary, nauki do religii wywo-

a do yw dyskusy. Wód dawniejszych prac, dotyczcych togo przedmiotu,

ogloflMmycli przez gldwnych przedstawicieli kantyzmu, dyalcktycznego idealizmu i filo-

Dlgitized by Google



484 § 12,3,8. FILOZOFIA I KBIGIA.

zoii k;it«>]icki»»j (to}), wy/t^j ^t\. 21 i niNt.. 27 i na-t.i. za-ni''! i>' nu \yryv^nieme. <'.

w tym wzglt^dzir puwicdzit-li < itn.n How^Ki (zi>l». wy/ej str. 2.:^ i -A^J-S i nast-), na'*t>.p!3i-

Bocuwif (str. 21' i nan-szcie Trentowski wo wspomnianej (str. rozpmwie o sto-

sunku filozofii do teolugii.

Pogldy Trbktowskiboo, kt<'>ry marzy nie^lko o fllomifti, lecs i o teologii .iu-

rodow(!j,'^ sprowadziij si do nastpujcych zda zasadnusorch : ,Filoioiia I teologia mj
tene sam cel, t j. religi. Itdlig» jest icb dnsz i yciodjnem tchnieniem. Chor iii

odwrotnemi drogami i obnceg si nimaa przeciw sobie: religia przoeiez jest lobo '>i

wstg i piercieniem zgody."... «Religia jest i?low, filozofia praw, a teologia lev

n.k: wszystkie tizy stanowi na dnio prawdy jedn<.' iistot<.«. ... „Za filozofi !?toi

dnak) liliertystwo, t. j. zdziczaa filozofia. pstnu!o>ofia. rndroi' ez mózgu: a za t«>l.-

gi ruzpo.ci('ra -"'ii; liir-ntloL^a. t. j. ni^hoska toolniiia. pseudotfolog^ia, m .•jlepo^n'-

uia.'* Holii,'ia j?st beziJo?*j«Hluim olijawt-m mi/Hu ludzkiego, jako rifj^* zdubtri

umysu. „Bóstwo nasZL- widzi l»ozpo.n?dnio Boga, jak riao niisze ioue ciao, a du.ii

nasz ogtduego duclia." l*'ilozofia pody*- winna za tern ogldaniem l^oga, la reU^

i wyjani rozumowo jej tre^. „l^wdziwa filozofia musi liy religijna, bo najgl6«&irr

szym jej przedmiotem jeut Bóg, a uolom iwit^tym tryumf niebiasliiego Swiatla» ktt-:*-

jako tchnienie Boga WMtpUo w ja ludzk i sti^o si jej istot.* Przytem mnaj'

Trentowski znaczenie nlibert3'stwa»'* jako czj'nnika krytycznego przeciwko redniowifr

eznej bierologii. Dodajmy tu. <* jak w r. Libelt karci Tnmtowskiego za to
'"•

pisze po nienaecku zol*. wyej str. 24 i nast.), tak w tej pracy Trentowski na str. l

przfmnwis w to '-nwn do Cjf^zkow^kictro : „Traesta pra<*owa dla Nif^^mców i jx2

dalej po pni kul Nieuicy maj na oiiii' <\vtnu mnóstwo gów fioz»ficzii> h i dzieu^ ;,

oiejd si«; wi. r hoz naszej pomocy.*" Przyznaje jednak, e pracowa u na.^ nad Siozat

jest robot ^niewdziczn."

Specyalu rozprawy w tym przedmiode ogosi te T. uliskj p. t IHara

i wiedza 1870. Antor broni gorco dnoci do zgody midzy wiar i wiedz i

uje, e dnoi't ta dtije si unuMn^ywistui(\ bo religia i rozum cs si i nawzajem

petnij w duszy ludzkiej. ^^Eerdcie uws^ldnienie zda znakomitych ncsonych w Irj

sprawie, jako te naszych mylicieli podnosi warto tej pracy.

Hiritory religii, napisan w ( (tlu wykazania, e ponne s obawy o zatriootij

wiary w lioga. napotykamy w dwutomowem dziele, wydnnem bezimiennie w Pomii'3

188() r. p. t, nlhjijttcyo r(iz>'''\}n ihrrfitt JiftJzl-icgo. Aut(vr rozn^nia znlon od reii/-'-

'V\\ pozo'.tT>' ni' /iniriiiia. jako wiar a u liogo, gdy zakon, jako ludzka forma tej wm^
podlega zt]ii;uiie i stopniowo si do-kunaii.

Dalej wspomnie tu naky o odnonych pogldac h .S. Pawuckjeoo i M. Mj-

RAW.sKlEuo, dotknitych wyej (str. 30 i M).

W ostatnich czasach W. M. Dbicki z ciepem serdecznem i z saerokhn neobi*

wiedzy naukowej broni n nas religii i wiary od skeptycsnych prdów czasu, snsegi)la>j

w pimie: Widkie bankmcttro imysowe, Bzeet o notooezcmym zkrftti/m Betftfftf

zmie 7iaukou'o-/ilozo/ic2uym 189.>. Pragnio on i)rzy(!zyni si do „zawarcia pokoju mi--"?

wiedz a wiar (str. 20)'* i w tym i-elu ()r/.(>dstawia zwtpienie i zniechcenie jako "
*

^tn"^7.ni}Vr" wyjiiki wspóczesnej „nauki.** Kwesty i atoli zasadniczej: czy i czm n*!-"'

praw dziw a, a wic i filozofia Wspódziaa mog oywieniu poczucia religijnego i j ".

j

prawidluw « LH nr/wejit^ autor nie wyjania w tej pracy bliej. Spodziewa si nai^

e w tym kierunku dotlatuiiu uzupeni z czasem .swe <li>tyrhczaj«owe studya n**ffat'jj

kt^jre same przez ii, bez owego uzupenienia pokoju midzy wiedz i wiar uirwil-

nie mog.
O njnowszym zwrocie umysów do religii na tle idei o „transcendentani

czowieka, traktuje ze stanowiska filozoficznego Z. Pjuksiitcki we wstpie do H>V<^
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HM dramatycznych M. Maetsauncka w praetdadzie polskim 1804, aob. sasególnioj

Ir. Lxxxvii i mst

§ 13.

Filozofia i mdro polowa.

Pomimo rónicy, jaka istnieje pomidzy filozofi i y-
em praktycznem, wielu mylicieli od najdawniejszych

zasów dowodzio, e filozofia nie jest wycznie teorety-

ziioni badaniem prawdy, lecz zarazem mdroci prak-

fczn. Niektórzy utrzymywali nawet, e filozofia z isto-

r swojej nie jest niczem innem, jeno yciem wedug za-

id rozumu i zgodnie z tem wymagali, aby filozof praw-

dwy ogranicza w spusub moliwy swe dnoci pozna-

cz i w wiedzy widzia tylko rodek pomocniczy do na-

ytego rozwizania zada yciowych. Z tego punktu
idzenia ostatecznym celem filozofii nie jest ani krytyka
isad poznania, ani urobienie ogólnego na wiat pogldu,
cz moralne udoskonalenie czowieka i moliwie pene
rzeczywistnienie jego dobrobytu

;
jednem sowem, wedug

u liiozofia nie jest /kw^(| (scientia), lecz mdroci (sar

entia).

Rozbiór tej kwestyi jest koniecznym dla ostateczne-

) wyjanienia stosunku filozofii do pozostaych objawów
xia umysowego.
Z wewntrznej jednoei umysu i z wzajemnego uzu-

inienia si jego dziaa (§ 7,2) wynika, e pomidzy
ozofi i mdroci yciow istnie musi zwizek bardzo

isy i e wskutek tego mowy by nie moe o ich bez-

zgldnem rozerwaniu. Zastanawiajc tedy nad wza-

mnym do siebie stosunkiem tych objawów, wykaemy:
czem si one uzupeniaj i w czem si róni pomimo
ganicznej pomidzy niemi cznoci.
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486 §13. M^DBO YCIOWA.

Zwizek mdroci yciowej z filozofi wystpuje na

jaw w trzecli nast<2puj4|cych momentacli

:

1) mdro przyczynia si do rozwoju warunków
yciowych filozofii;

2) jest punktem wyjcia dla bada lilozoficznycli,

ich pocztkiem;

3) urzeczywistnia w yciu wymagania teoretyczne

i ideay filozofii.

Co do pierw szi ^^ó, zaznaczalimy ju wyej szereg

wamnków yciowych, od których zaley pocztek i ro^

wój filozofii. Warunki te sprowadzaj si do urzeczywi-

stnienia zasadniczych czynników dobrobytu, materyane-

g«», spoecznego i duchowego (§ 12). A chocia czynniki

te cz si jak najcilej z ogólnym rozwojem ycia

umysowego danego narodu i cza«u, to jednak z drugiej

strony kada jednostka zosobna swem yciowem dowiad-

czeniem i rozumnem oddziaywaniem na innych ludzi,

a wi<^»c mdroci swoj, przyczyni si moe do urzecz}-

wistnienia owych warunków. Bez poprzedniego dziaama
takiej mdroci yciowej, nie mog si wytworzy niezb*

dne w tym wzgldzie stosunki, warunkujce powstanie

i rozwój filozofii wród danego otoczenia.

Drugi moment czy si z taktem, e filozofia wyra-

sta z gruntu yciowego i jest jednym z objawów lunyso-

wego rozwoju czowieka. l*ierwsze zawizki tilozolii wy-

stpuj na jaw zawsze w mdioci yciowej. Polega ona

na rozwanem badaniu bezporednio danych stosunków

ludzkich przy ])()inocy codziennego dowiadczenia, na ja-

snem pojciu zada yciowych i na uimejuiem i>po}^k<>

waniu danych waranków w celu rozumnego rozwizania

tych zada i w ogóle wszechstronnego zaspokojenia po-

trzeb fizycznego i umysowego bytu czowieka. Rozwój-

za tych czynników mdroci yciowej wywouje w czo-

wieku mylcym coraz gbiej odczuwan potrzeb: 1'

krytycznego rozbioru dnoci poznawczych, ulegajcych

w yciu najrozUczniejszym sprzecznociom, uudom i l>^
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dum oraz 2) potrzeb rozszerzenia uiiiyslowogo widuo-

^^^9 poza zakres bezporednich zada i potrzeb ycia,
poznaniem wiata w ogóle, jako caoci, do której co*
wiek ze wszystkienii swemi dnociami yciowomi jako

czstka naley. W ten sposób z mdroci yciowej dro-

g naturalnego rozwoju wytwarzaj si znamienne czyn-

niki filozofii: krytyka dziaalnoci imiysowej i dno
do offóliugo lin wiat poo^ldn (§ 5^ ^radio yciowa
jest tedy w samej rzeczy punktem wyjcia, pocztkiem
filozofii.

Co si wreszcie odnosi do ostatniego z powyszych
momentów, to nio trudiio pojii;, e wymagania i ideay
filozofii daj si luzeczywistni jedynie przy pomocy m-
droci yciowej. Jako dno do ogólnego na wiat po-

gldu, filozofia obejmuje z natury rzeczy i pogldy na

dziaalno yciow czowieka, jej zadania i przeznacze-

nie. Pogldy te za pozostawayby wycznie w zakresie

oderwanej myli, albo urzeczywistniayby si w yciu przy-

padkowo, bez naleytego uwzgldnienia danych stosun-

ków, gdyby mdio yciowa nio uzupeniaa filozofii

i nie przyjmowaa czynnego udziau w praktycznem urze-

czywistnieniu jej wymaga i ideaów. Tylko mdro
yrii)wa zdoln jest podnie znaczenie filozofli wród lu-

dzi i zmieni dane stosunki na lepsze w duchu kryty-

cznie poznanej prawdy. Jak nauki specyaLne, a w szcze-

gólnoci przyrodnicze, jednaj sobie powszechne uznanie

wskutek swych zastosowa praktycznych (zob. str Mn).

tak filozofia cieszy si moe szacunkiem w szerszych

warstwach spoeczestwa jedjnoie, gdy si czy z mdro-
ci, gdy przy jej pomocy dowodzi doniosoci swy^ch ba-

da teoretycznych dla prawdziwego dobrobytu tak jedno-

stek, jak i narodów.

Powysza cisa czno mdroci z filozofi stanowi

jeden z rysów znamiennych ideau prawdziwego filozofa w iy-

ciu. Wewntrzna zgodno myli i czynu domaga si od

kadego myliciela, aby zasady swoje przeprowadza w y<
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cin. czego bez pomocy mdroci yciowej dokona nie

moe, Z tego wjmika, e filozof czyni zado wszech-

stronnym wymaganiom wasnego ustroju umysowego
i swym obowizkom jedynie w takim razie, gdy nie

ogranicza si na biiijiennem jjoznaniu prawdy, lecz nadto

dy do jej urzeczywistnienia w yciu, t. j. gdy nie jest

tylko mylicielem, ale i mdrcem praktycznym, w caem
znaczeniu tego sowa.

Pomimo atoli wewntrznej cznoci filozoii z m-
droci ycio\\'. oba te objawy róni si zasadnicsK)

i utosamione by nie mog. Mdro yciowa jest wyni-

kiem praktycznej dziaalnoci czowieka, jego dnoci
do dobrobytu; tymczasem filozofia, zgodnie ze swemi

znamiciinemi rysami, ma charakter teoretyczny, naukowy,

nawet i wtedy, gdy bada ycie praktyczne, gdy wnika

w zasady jc^^o prawidowego rozwoju i okrela warunki

iudzkie^^o dobrobytu. Nadto, mdro yciowa ma za

przedmiot zawsze dane szczegóowe stosunki, z których

korzysta przy urzeczywistnieniu wyszych zada ycia;

filozofia natoiiiiiisi
,

zastanawiajc si nad yciuni pra-

ktyczncm, ma przedewszystkiem na celu sprowadzi

szczegóowe dane ludzkiej dziaalnoci do pewnych zasad

i praw ogólnych, do teoryj etycznych, cile powizanycli

z ogólnym na wiat poglden). Nakoniec, mdro wyra-

a si gównie w samym czynie, w sposobie ycia

i w ustroju stosunków czowieka do otoczenia; filozofia

za jest objawem dziaalnoci mylowej, dcym przede-

wszystkiem do poznania rzeczy, do gbszego pojcia sie-

bie i wiata. Jak myl moe by niezalen od czynu

tak filozofia rozwija si czsto niezalenie od mdroci prak-

tycznej; ale jak myl ywa, energiczna, przy prawidowym
rozwoju, uwydatnia si w czynie, luzeczywistniajc tre swo-

jw wiecie przedmiotowym: tak podobnie filozofia prawdzi-

wa czy si z mdroci yciow i za jej porednio

twem nadaje odpowiedni wyraz realny swym zajadom

idealnym.
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L mdro yciowa jako pocztek filozofii.

Dzieje ])rzekon>'waj, e pierwsze zawizki myli filozoficznej,

rozwijajc sit^ w bezporedniej cznoci z yciem, wyraaj si w re-

ligijnych i moralnych naukach mdrców, zastanawiajcych si git^biej

nad zadaniami i obowizkami yciowemi czowieka. Do takich mdr-
ców saliczeni s gównie pierwsi i^rzedstawiciele kultury umysowej
i moralnej wiata staroytnego : Chin, Indyj, £giptu, Persyi, Palesty-

ny, oraa Orecyi, A oliocia mdro iydowa rozwijaa si^ natarabue

i w czasach póniejszych i znajdowaa swych znakomitych przedsta-

wicieli, to jednak z biegiem czasu czya si z innemi czynnikami

rozwoju umysowego i nie przedstawiaa si ju w swej pierwotnej

formie. Ztd to owi mdrcy stali si w wiadomoci rodu ludzkiego

niejako uosobieniem mdroc i yciowej.

Zastanawiajc si nad dziaalnoci praktyczn czlowii ka, nad

jfj przeznaczeniem i celem, a korzystajc przytcm ze sweiro dowiad-
(zenia yciowego, mf^drcy ci przyjmowali serdeczny udziul w spra-

wach spoecznych swych narodów i przez to przyczyniali si z jednej

stzony do wytworzenia niezbdnych dla rozwoju filozofii warunków,

a z drugiej wywoywali coraz krytyczniejsze i szersze badania nad

^dem i wiatem, z których zczasem wywizaa si waciwa filozofia,

jako nauka. Nie mona da wyczerpujcego pojcia o filozofii, nic

w^aniajc na faktach tego jej zwizku z mdroci yciow. Dla

tego te odnone wiadomoci uwzgldniane by winny w naukowym
Wstpie do filozofii.

Na pierwszem miejscu wspomnie tu naley o niistycznym ojcu

kultury chiskiej, cesarzu i mdrcu Fo-nai, który wedug podania y
na 3(X)0 lat przcfl Chr. Mia on by autorem najf^tarszof^o zabytku

literatury chiskiej, tak zwanej Ksigi przemian, Yi-king (t/i znaczy

gamianaf przemiana, kinjf — tekst, ksigaj. Zawiera ona wykad pe-

wnego rodzaju dualizmu natoralistycznego, opartego na przeciwsta-

wnod rMa i emi, jako zasad doskonaoci i niedoskonaoci, dobre<

go i zego. Czowiek zajmije miejsce porednie midzy niebem i zie-

mi. Eys charakterystyczny tego najstarszego mdrca wyraa poda-

nie, które gosi, e „zawadnwszy swem sercem i namitnociami,^

uczy innych mdroci yciowej.

W czasach historycznych pierwszorzdne miejsce wród mdr-
ców chiskich zajmuj: Lao-tse i Konflcyusz (^KoNG-FL-TSEi dodatek

tse oznacza godno uczonego, doktora).
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Lao-tsb y w 6-tym wieku przed Ch. Znany jt^st jako autor

znakomitego pisma: Dro<ja do cmty^ Tao-te-king {tao = roznm, myl.

flrogii, iiiLiotiu; te ~ cnota). Uznaje oii dziaanie w wiecie najwyi-

$Z(»go roznmu i wymaga od mdrca panowania nad ?ob| i .serflt ezm
j

milo.^ i kn ludziom. Oto niektóre zdania, cliaraktt ryzujce po-

gldy w tym wzgldzie: ^Mi^drzec prawdziwy podobny jost do wo-

dy. Woda i mdrzec poyteczni s wszystkim ludziom i wedug mo-

noci wymijaj wszelkie przeciwnoci, pomimo to wikszo ludzi me

ceni ich w sposób naleyty.*" „Mdrzec jest zawsze otwartym, szcze-

rym i uczciwym. Gdy wydaje rozkazy innym, dania jego zawsze

s suszne i zgodne z prawem. [Jnika on wszelkich sporów i nikomtt

swoich przekona nie narzuca.^ „Kto zwycia innydi, ji st bohate-

rem ; kto za panuje nad samym sob jest wielkim." „Serce mdrca

oddane jest caej lud/kuci. Ja kocham dobrego i szlachetnego, mówi

nnj(lize( . jakebyni nie mia kocha sabego i upadajcego!" ,Kto

j(?st dobr\ in sam dla siebie, ten ma na oku cnot t\iku iedncgo czo-

wieka; kto za zaszcze]Ma dnoci szlachetne innym: czonkom swtj

rodziny, gminy, prowincyi, pastwa, ten dosiga najwyszego stopnia

doskonaoci. "...

KoNFUCYUSZ, modszy wspólczenik Laotsego (ur. 551, urn. 47y

przed Gh.), wyda i komentowa najstarsze zabytki mdroci chiskiej

i sta si przez to prawodawc etycznym swego narodu. Jego wa-

sne nauki, dotyczce wycznie mdroci yciowej, uczniowie jego ze-

brali w trzech ksigach, ]>. t. 'Nabita wmioda (Ta'hio), NUta^unMa

zasada di(s:i/ {C:ung-jung ) i Rozmowij filozoficzne (Lun-jil).

Pogl<ly Iv()nl'u( vusza na mdro yciow wystpuj ju na jaw

w tern, co mia j)uwiedzie o swoim wasnym rozwoju umysowym.

W 15-tym roku ycia zacz si uczy, w BO-tym przyswoi Bobie

gówne zasady mdroci; w 40-tym przezwyciy wszelkie wtpliwo-

ci, w 60-tym poji^ prawo niebieskie, w r*/)-tym doszed do poznania

przyczyn rzeczy, a w 70-tym móg si odda w zupenoci swym na-

mitnociom bez obawy, e przez to odstpi od wymaga prawn

i roztropnoci. W swej nauczycielskiej dziaalnoci kierowa si gó-

wnie uwielbieniem dla starodawnych obyczajów i obrzdów, oraz

ulegoci dla niezmiennego porzdku przyrody. W t^m duchu po-

wiedzia: „Dnie i noce, nie jedzc i nie pijc, powicaem rozmyla-

niom, a jednak nie nabyem wiedzy; przyswoi j sobie mona tylko

badajc rzeczy dawne." ..Nit.bo i ziemia spokojnie i posusznie spe-

niaj swe zadfinia; ksiyc nie zbacza ni<j,dy ze swej drogi i czto-

ry pory roku nastpuj zawsze po sobie prawidowo; tak te po-

stpuje mdrzec, powodujc si przedewszystkiem posuszestwem,

a narody id za jego przykadem.^ n*^'^ rzeczy czd mdrzec
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prawdziwy: przeznaczenie nieba, pami^ wielkich ludzi i nauk
mdrców.''

Najstarszemi zabytkami ycia nmystewej^o Indi/j s hymny Wed
wyraz ten oznacza pierwiastkowe wiedz, poznanie, w ])óTiiejf?zyt*li

< zasacli przyj znarenie objawienia). Najdawniejsze z tych llynln('•^^

(lii^-weda) si^aj^ wedhig zdania speeyalistów 12-go wieku przed

Ch. Odnosz si one D:ównie do |)ierwotnego kultu przyrody, z któ-

rego wywizay si zarówno religia bramaiiizmu ihrnhma — pierwia-

stkowe modlitwa, póniej = sia twórcza wiata), jak i mdro ycio-

wa BtTDDT.

Zasadnicz treci owych hymnów Wtd jest wiarAf e czowiek
swemi ofiarami i modlitwami, wogóle swoj dziaalnoci yciow,
moie i powinien przyczynia si do udoskonalenia nietylko samego
siebie i ludzkoci, lecz i wszechwiata, a mianowicie rozwijajcego si^

i ujcego w nim bóstwa. To bezporednie poczucie jednorodnoci

dncha ludzkiego z duchem powszechnym wiata stanowi istot- ycia
umysowego Indyj i stao si te w tiastt^pstwie jiunktem wyjcia dla

bardziej filozoficznych pogldów iia wiat i ycie w kieruuku pante-

istycznym.

Wsr(Kl mdrców indyjskich z czasów poprisedzajcych rozwój

bodyzmu budz tu nasze zajcie gówni i e Kapia i Gotama, zalicz*

ni do grona dwunastu witych indyjskich.

Pierwszy z nich, twórca tak zwanej nauki Samki^a (liczenie, roz-

waanie, rozum), rozrónia lep, lecz czynn prsyrod {prahriH} od
wiadomej siebie, lecz z natury swej biernej dwzi/ (purttezfi), Oba te

csgmniki razem wzite stanowi wiat rzeczywisty, który nie jest by-

najmniej wzorem doskonaoci, lecz, przeciwnie, wedug zdania Eapi-

ly, podobny j^^st do niewidomego przyroda , siedzcego na barkach

kulawego (hisza . W tym zwizku dusza podlega ciugyni cierpie-

niom i przemianom, vv;v stoynjcym na jaw w jej wdrówce !•') rónych
ciaach. W dnoci za cz}r)\vicka do wyzwolenia sic z tych cier-

pie, jedynie skutecznenii rodkami s wiedza i cnota, które w sto-

pniowym rozwoju swej treci doprowadzaj dusz do wewntrznego
spokoju i prawdziwej szczliwoci.

Jeeli Kapila czyni zalenem zbawienie i przysz szczliwo
duszy od wiedzy, to Gotajca stara si bliej okreli ow wiedz
zbawcz. Uczyni to w pimie p. t. Nyatfa (od ni = odprowadza,

droga, metoda, rozumowanie, logika). Jest to zbiór urywkowych

aksyomatów, traktujcych o rónych kwestyach z zakresu poznania

rzeczy, jako to: o zasadach pewnoci, o znaczeniu powagi ludzkiej

i boskiej, o róny cli przedmiotach wiedzy, o przyczynach wtpienia

i rodkach jego przezwycienia, o wykadzie wiedzy, o jej obronie od
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zaraniów i t. p. Bla tej treci niektórzy uczeni zestawiaj pismo

Gotamy z Orgaiwmim Arystotelesa, bdcym jak wiadomo, na Zachodzie

pierwszym zbiorem rozpraw nad logik, jako teory |)oznama. Po-

równywajc atoli ze sob te pisma, przekonywamy si atwo o zasa-

dniczej miclzy \\\v\w\ rónicy. Koz[>rawy Organonu maj charakter filo-

zoficzny, bo sa osnute na dziaaniu myli krytycznej i cz sw tre
spccyalii z zasadami ogólnego na wiat ])Ogldu '§ 5': autor Ny^i,

natomiast znajduje si jeszcze zupenie pod wpywom wierze religij-

nych i motywów praktycznych. Osigni^ie osobiitej szczliwoci

jest jego gównym celem; pogldy za na poznanie i wiedz czy
bezporednio z dnociami mdroci yciowej. Ze stanowiska ycio-

wego rozrónia te Gotama 21 rodzajów cierpienia, charakteryzuje

takowe i szuka wyzwolenia z nich w wiedzy, pojtej w znaczeniu

biernej kontem placyi myli.

Pogldy po^vysze przygotoway nauk Buddy, o którym wspo-

mnielimy ju mówic o ascetyzmie i pesymizmie (zob. str. 468 i nasi).

Jednoczy on w sobie ca mdro yciow Indyj, a wic i gówne

zawizki <ilozuli« zni-, jakie z niej z biegiem czasu rozwin si mialjr

w nowoczesny* li teoryach ])csynii/mu.

Z mdroci yciow Ciiiczyków i Tiidów wystpuj do ws])* !-

zawodnictwa od najdawniejszych czasów nauki mdrców egipskich^ tak

ze wzgldu na swoj staroytno, jak i co do swej treci religijno-

morahiej. Na pierwszem miejscu wspomni" r tu naley o Ptah-Hote-

piB, ksiciu 6-tej królewskiej dynastyi £giptu (okoo 20-go wieko

przed Gh.). Dosze do nas nauki, które, jako 110-cioletni starzec, da-

wa swemu synowi^ uznane s przez niektórych uczonych za najstar-

szy zabytek pimienny ludzkoci. Nauki te, ujte w form aforysty-

czn, dotycz najrozli( znicjszych stosunków spoecznych i wiadczy

lirzyt^em w .spoisób zajmujcy o szlachetnym Inimanizmic i yciowem

dow jid( zeniu togo staroytnego me;dj-ca. Traktuj one midzy inne-

mi o obowizkach dzieci wzgldem rodziców, podwadnych wzgldem

przeoonych, o poszanowaniu obcej wasnoci, o znaczeniu wychowa-

nia i nauki, o mioci maeskiej, o obowizkach wzgldem krewnych

i t. p. Oto kilka przykadów, dajcy( li pojcie o charakterze tych

nauk: „^^^^^j mdro i cnot, mówi Ptah-Hotep, wyej, ni drogo-

cenne kamienie, które zobaczy moesz i na ramionach niewohucy.'*--

^Dowodem mdroci jest dziaanie, nie wywoujce alu." „Nie prze-

ceniaj swej wiedzy, lecz szukaj rady tak uczonego, jak nieuczonego?

wiedza bowiem jest nieograniczon, a mdrca doskonaego nigdzie nie

ma.'* „Choby hyl najrozumniejszym wród ludzi, nie myl, e pa-

mi o tobie przejdzie do przyszych pokole. Krokodyl podnosi si,

a wnet powierzchnia wody znowu jest spokojn." „Jedno sowo ro-
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znnme ma wicej znaczenia, anieli dugie mowy." ^Szanuj zasug osobi-

st wyej od bogactwa, które przechodzi w spadku odjednego do dragie-

go." .Najpikniejsz rzeczw yciu jest posuszestwo, ale dobrowolne.^

Tendencjami etycznemi odznacza si take godny zabytek gip-

ski, znany j)od nazw Ksigi umarych. Gówn treci tej kai^fji s
wskazówki, jak nale}' umrze, aby znale szczcie w ycin zagro-

bowem. Obok rónych przesdów, jak nj>., e naley umrzee w dzie,

pod panowaniem boga wiata (<)sin8\ lub, e przy ponidcy j)i'\vnyi h

formu dusza stara si«j winna o zachowanie swego ziemskiego imie-

nia i na tamtym wiecie \i. j. swej osobistej tosamoci), i t. p., na-

potykamy tn o|)is sdu Oz3rrysa, przed którym staje kada dusza.

Oskar^cielem jest aere^ a dusza si broni, powoujc si na swoje do-

bre uczynki. Otó wedug tego opisu,m sprawiedliwy w te sowa prze-

mawia do sdziów: „O znam was królowie prawdy i sprawiedliwoci!

Przyniosem wam prawd, niszczyem dla was kamstwo, nie dziaa-

em podstpnie^ ))rzeciwko ludziom! Nie uciskaem wdów! Nie ka-
maem przed sdem; nie wiem nie o kamstwie! Nie czyniem nic

zakazanego! adn«'inn dozorcy robotnik<')\v' nie kazaem wicccj robi, ni
naleao! Nie byem lekkomylnym! Nie byem b^niwyni! Nie by-

em sal)\m! Nie cz^niiem nic, czem sic l>rz\«lzu l)i>«fr>wie! Nie od-

mawiaem nikonm sugi! Nie daem nikomu imirze z godu! Niko-

mu ez nie wycisnem! Nikogo nie zabiem! Nie wydaem nigdy

rozkazu do podstpnego morderstwa! adnej wityni mo ujem
chleba! Nie sprzeniewierzyem placków ofiarnych! Nie oszukiwaem!
Nie faszowaem miary zboa! Nie przywaszczaem sobie cudzych

pól!** i t. d.

Gównym przedstawicielem mdroci Mtarthperskiej by Zoboastr

(waciwie Zasathustra sk gioia gwiazda, po nowo-persku Zebdtjszt).

By on reloimatorcni staro-perskiej reli>;ii i y, wedug nowszych

bada, w 6-tym wieku przed Ch. Nauka jego wyoon jesi w pismach

witych Persów, zebran3'c]i |)od nazw: Zend- Awrfffn (Stówa zt/cia).

Zasadnicze to nauki Zoroastra stanowi dualizm midzy boi^icm wia-

ta i dobra, Ormwsiiem (waciwie: Ahuramazda = dobrotliwy ojciec)

i duchem ciemnoty i ssego, rymanem (waciwie: Angromajniu^ dmi
niszczyciel). Oba te czynniki bytn tocz ze sob walk na ycie

i mieró, w której czowiek przyj winien udzia, przyczyniajc si
przez cise spenienie swych moralnych i religijnych obowizków do

zwyoiztwa Ormuzda nad Arymanem. Do tych obowizków zalicza

Zoroastr i kultur przyrody, gdy mówi: „Kto tpi zwierzta szkodliwe,

ten wicej czyni dobrego, ni gdyby setki skada ofiar.** witym
za nazywa tego, „kto sobit; dom buduje, w nim utrzymuje on,
dzieci, czyste bydlta i sam czystoci przestrzega.**
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^fdro yciowa gównych przedstawicieli staro-zydouukitgo HA-

rodu: Mojbsza, Saoicona, Proroków, i>owszechiiia jest ZDan. Opie-

ra si^ ona na wzniosem poj^iu jedynego Boga, wszechwadnego

Pana zastpów, który stworzy czowieka na podobiestwo swoje, kie-

j^g^ rozwojem sw sprawiedliwoci i ask i uywa wszelkiek

rodków, aby doprowadzi zarówno kadego czbwieka z osobna, jak

i ludzko ca do prawdziwej szczliwoci w pojednaniu si z Bogiem.

Takie etyczne pojcie stosunku Botra do czowieka weszo na-

stpnie w skad clirzecijastwa. jako najdoskonalszej i j(-ilvn.j

w swoim rodzaju religii, religii imiosci i zbawienia. Bón^ w miioati

swej do grzesznego rodu ludzkiego siaje si czowiekiem, aby zbawi

ode zego wszystkich, którzy ni mu dusz i sercem oddaj i jego

ewangeli (radosn nowin^ inioci w yciu urzeczywistniaj, przyczy-

niajc si przez to do rozwoju królestwa Boego wród ludzL Smu-

tny za fakt, c narody mienice si chrzecijaskiemi, e nawet

urzdowi przedstawiciele tej zbawiennej nauki obdarzaj si dotd

nawzajem nie mioci, lecz nienawici i miotaj na siebie przekle-

stwa, nie osabia w niczem prawdy i godnoci tego najwyszego ide-

au etycznego, lecz dowodzi tylko, e ludzko w istocie osign go

nit' moe bez pomocy Tego. który duchem swoim przenika bwial ca-

y, wic i dzieje rodu ludzkiego.

Mo.fKSZ na 2(X)0 lat przed ( li. ustaiii kult religijny staroy-

tnych ydow. Gówn3'm celem tego kultu byo oywienie w wia(i<^-

moci narodu wiary w jedynego Boga, kiiTownika losami Izraela,

w przeciwstawieniu do wielobóstwa pogaskich religij. Zasady zs
moralne religii mojeszowej znalazy swój wyraz w fMealoffu Dzie^-

cioro ))rzykaza), który w zasadniczem streszczeniu okrela jssno

i dobitnie obowizld czowieka wzgldem Boga i blinich i wskutek

tego wypowiada ostateczno podstawy etyki yciowej nieomal caego

rodu ludzkiego, o ile w nim si odzyway pierwotne zawizki poczu-

cia moralnego ^zob. 2 ks Mojeszowe, rozdz. XV. wiersz 2—17 1.

Kv\ Salomon, uznany przysowiowo za najmdrszego wród lu-

dzi, wyoy ii.i tysic lat przed ('h. nniar praw «l<'podobnie 975 ro-

ku i zn<!Kly nuulrost i yciowej w znanej fCsid:e prif/powit^ci. Reli-

gijno moralny ciarakter jego nauk wyraa si w zdaniu 1 1, 7; IX,

10) : „Boja Paska jest pocztkiem mdroci.'^ W tym ducha wy-

chwala mdro i mwl o niej midzy iunemi : „Jeli na rozum isl-

woasz, a roztropno.ci wezwiesz gos<'ra swoim; j<'li jej szuka b-

dziesz jako srebra, a jako skarbów skrytych pilnie szuka bdsiess.

tedy znajdziesz. Albowiem Pan dawa mdro; z ust jego pochodzi

umiejtno i roztropno. On zachowywa uprzejmym prawdziw
mdro; on jest tarcz chodzcym w szczeroci... Ody wnijdzif
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mdroó w serce twoje- a umiejtno duszy twojej wdziczna bdzie,

tedy ci ostrono strzedz bdzie, a opatrzno zachowa ci (II, 3

—

11)." Mdry i ze od Boga przyjmuje bez szemrania, widzc w tern

M|d kar za swe przewini^ua, bd rodek wychowawczy, wiodcy
do poprawy. „Kawtiia PaMaego nie odrzncaj i nie uprzykrzaj sobie

wiczenia jego. Bo kogo Pan miuje, tego karze, a to jako ojciec,

który si w synu kocha (III, 11, 12).** Chcc za czjmi wol Pana,

mdry pamita winien, e siedm jest rzeczy, których Pan nienawidzi

VI, 17- 19 i: „Oczy wyniosly( h, jzyka kamliwego, rk wylcwaju-

cych krew niewinn, surca, które knuje myli ze, nóg. które .si kwa-

f>ia >>ioy ku zemu, wiadka faszywego, który mówi kamstwo,
\ tego, który sieje rozterki midzy braci " Pozostaa wiksza cz
Kgifffi przypowieci traktuje w urywkowych zdaniach o rónych szcze-

góowych kwestiach moralnych: o sprawiedliwoci i uczciwoci, o po-

koju i swatach midzy ludmi, o stosunku mczyzn do kobiet,

o wstrasemiliwosci i t. p.

Ksiga, zwana Koinodsif czyli J^ekkzyasfykiem (KoheUt), przy-

pisywana rdwnie Salomonowi, pochodzi zc znacznie póniejszego cza-

su, bo prawdopodobnie napisan zostaa nie wczeniej jak w czwartym
wieku przed Ch. Autor rozwija wszechstronnie myl, wyraon na

czole i po\\'tarzan wieloki'Otnie : „Muruu nad marnociami, wszyst-

ko marno (I, 2, 14: 11, 17; TX. 9; XII. 8).'* Ten nastrój |)( synii-

styczny dotyczy jednak tylko pogldu autora na ycic zicmskii- r/Ao-

wieka; ponad budyjski pesymizm wynosi go niezachwiana wiai'a

w pojednanie ducha ludzkiego z Bogiem i w sd ostateczny, oparty

na sprawiedliwem rozrónieniu dobrego i zego. wiadczy o tern kn-

niec tej ksigi, gdzie napotykamy zdania nastpujca: „I wróci si
proch do ziemi, jako przedtem byl. a duch wróci si do Boga, który

go dat.".. „Suma wszystkiego co sysza: Boga si bój, a przyka-

za jego przestrzegaj; bo na tern czowiekowi wszystko zaley; po-

niewa kady uczynek i kad rzecz tajn, lub dobr, lub z. Bóg
iia sd })rzywiedzie (XII, 7, 13 i 11

Jak narody wschodnie, tak i Grecy, rnicli znakoniitycli przedsta-

wicieli nidroHci yciowej. kt(')i-/y [irzygotowali póniejszy roz\v/>j

waciwej hluzotii, jako teoretyczneuo badania ostatecznych zasad

^viata i ycia Tu wspomnie naley gh')wnie o tak zwanych siedmiu

ttiedrcach greckich. Platon zaUcza do nich w ProtagorM (p. S43):

Tabsa, Pitakosa, Biasa, Solona, Ebobulosa, Mizona i Ohi-

IjONA. Inni pisarze przywodz ich w innym porzdku, albo te
nastpuj niektórych innymi. I tak szczególniej na miejscu Mizo-

ixa i Ohilona wyliczaj to Pbbiandrosa, to EpnusNinKaA, to Febe-

KIIKBSA.

1
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Wszyscy oni yli okoo 6-go wieka przed Ch. i zjednali aobie

podobnie jak m(^drcy wschodni, powszechne uznanie 8W% roztropfo

dziaalnoci na polu spoecznem, politycznem i poczci prawoda-

wezcm. Talks z Miletn przyczyni si, wedu<^ wiadectwa Herodota.

do zaoenia zwii^zku koloni
j
joskicli i \)r<H Z tego wraz z Biasem

z Prieny, w Karyi, by (l<»rii(lci| kr(')la lid^-jskici^o Kreznsa i dziaa

zawsze na korzy swych wsp<)ob3r\^ at('li. Pita kos z Mityieuy, JS»>

i.oN z Aten, Kleobulos z Lindosu, Periandkr z Koryntu byli bdz

prawodawcami, bd wodzami i rzdcami swych miast rodzinnjcL

Chilon znany by jako efor spartaski. Kpimbnides z Krety bjl

gonym jako poboiny kapan. Mizon z Chenosu by wprawdzie pro-

stym wieniakiem, którego jednak wyrocznia Apoliona uznaa za je-

dnego z najmdrszych Greków. Fbbbkides, nareszcie, z wyspy Syros.

uchodzi za autora pierwszego pisma greckiego, proz pisanego, które

do nas wszake nie doszo.

Kademu z powyszych mdrców greckich przypij*uj peww-

zdania, które strt'sz( zaj ich pogldy na ycie i jego zadania. \^\/y

\V(Mlziiny tu uajwaiiifjszc z uiili. Taj.ty powiedzia: ^.It-t-lj

ciicesz |)anowa nad innyiai, za])aiiuj przedewszystkiem nad .Hautyiu

sob." y,Czego od innych wymagasz, sam czy." ri^i^ bd leui-

wym, choby byl bogatym." Jemu te przypisuj powszechnie zua

ne zdanie: „Poznaj samego siebie." Podobnie mia powiedzie

-

„Pozna samego siebie jest rzecz trudn; dawa za rady innym a-

two.*' PiTAKos mawia: „Szukaj zwycistw, ale bez krwi przelewu.''

„Wszystko ma swój czas.^ rfij^ wspaniaomykiym jest rzecz tm-

dn^ BiAs: „Ludzie s po wikszej czci zymi.^ „Dobrym i sil-

nym jest ten, kto moe by zym, a nim by nie chce; zj-m za-

i sabynn ten, kto chce by dobrym, a mni nie jest.^ n^^^J sp<?^"i'

uczynek dobry. z«'' za to bog(jni jiodzikowanie." „Nieszczsliwyu!

jest ten, kto nieszcz<;( ia znosie nie umie." Gdy go pytano, dlaczop

pozostawia swe bogactwa bez nadzoru, Bias odj)owicdzia: „Wszy-

stko, co moje, z sob nosze." Znan jest rozmowa Solona z króleiu

Krezuscm, o której wzmiankuje Herodot. Sens tej rozmowy sprowad*

si do przt;konania, ie nikogo nie mona nazwa szczhwym póki

yje. Prócz tego przypisuj Solonowi nastpujce zdania: „W rze-

czach wielkich nie mona wszystkim dogodzi.^ „Twoim przewodni-

kiem niech bdzie roztropno. „Cnota jest sta, bogactwa »-<

przechodz od jednego do drugiego." ^Nie chciej panowa nadiimy

mi, jeeli przedtem nie dowiód, e umiesz ulega obcemu panowa-

niu." Pod koniec ycia powiedzia: „Starzej si, ale cigle

ucz." KLKoiiiLos obra sobie za zasad ycia: „Wszystko w mi.

l." On mia te powiedzie: „Wicej zawsze suchaj, uili mów."
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-Przemoc nic nie rób.'^ „Jak kamie probit-rezy dowiadcza zota,

tak zoto dowiadcza czowieka." Chilon: n-Bd skpym w uyciu
czasu." „Bd wadc j^yka." „Przyjmij wikszy udzii^ w nie*

szezóciu, ni w szczciu przyjaciela.^ „Nie gro nikomu, bo to

necz niewiecia.** Pebianbsb powiedzia: „Rozkosze przemijaj, cno-

ta tylko jest trwa.** nG-dy zbdzi, nie nchylaj si od poprawy.**

^Szokaj przyjani mów szlachetnych.*' n^^^^ j zawsze baczno na
samego siebie.**

Wszystkie powysze sentencje mdrców staroytnych, tak Wscho-
du, jak Grecji, daj dokadne jjnjocie o cluuaLu rze ich jiu^droci j-
tinw

j. Bya ona wynikiem dowiatkzi u zebranych w yciu, wród
najrozliczniejszjch stosunków i wjraa te dowiadczi^nia w urywko-

wych naukach o gbokiej treci morahiej. To le wszystkich wspo^

umianych mdrców zarówno wspóczeni, jak i i)óniejsze pokolenia

obdarzali czci ;=5(^rdeczn nie z powoda ich rozlegej wiedzy, hib ja-

kichkolwiek bada naukowych, lecz przedewszystkitm z powodu ich

mdroci praktycznej i dziaalnoci, urzeczywistniajcej w najtrudniej-

szych warunkach yda ideay cnoty i dobra spoecznego.

Pomimo to cliarakterystycznjch znamion filozofii: myli kryty-

cznej i dnoci do samodzielnego na wiat pogldu, w ogóle dnoci
teoretycznej, pracy nad poznaniem prawdy dla prawdy, u tych mtlr-

fów staroytnych jeszcze nie na[)Otykaniy. A chocia i oni liicz3di

^we nauki etyczne z pewnemi ogólnemi pojt iami o Bogn, przyrodzie

i czowieku, to jednak ])ojcia te nie stanowiy przedmiotu ich kry-

tycznego rozbioru, le( z zm z( rpane zostay przez ni( h w gotowej for-

mie z panujcych w narodzie pogldów na wiat, a szczególniej

z wierzei^ religijnych. Ztd te etyka tych mdrców, o ile si wynosi

ponad proste reguiy yciowe i szuka ogólniejszego uzasadnii nia, nie

opiera si na wynikach samodzielnych bada racyonalnych, lecz na
tradycjach religijnych. Warto zatem tego uzasadnienia zaley w zu-

pehioci od wartod owych tradjtyj religijnych i nie ma jeszcze

charakteru filozoficznego. Nauk bowiem religijnych, wiary w bogów
lub Boga, w pewne uksztatowanie stostinku jego do czowieka, w y-
cie |»rzysze, w wdrówk dusz i t. ]). misza nie naley z waci-
w hiozoH, która wszystkie te wierzenia ])odflaj»' rozbiorowi, poró-

wnywa zarówno z wynikami samodzielnego badania wiata, jak i z wy-

mogami umysowej organizacyi, rozumu ludzkiego i dopiero na tej

podstawie dochodzi do ogólnego na wiat pogldu. Tak pojta filo-

zofia obc jeszcze jest zupenie wspomnianym mdrcom i nie wchodzi

w slLtad ich nauk etycznych.

Z drugiej atoli strony nie trudno zrozumie, e rozwane zasta-

nowienie si nad yciem, jako najbliszym przedmiotem myli badaw-

SiraTe, Weit^p 4o filoioOi.
9*2
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ezej, z biegiem czasn wywoa musiao potrzeb samodzielnego roz-

bioru ostatecznych zasad bytu, z którym czowiek ze swemi dsnCK

ciami yciowemi wewntrznie si czy, jako objaw ze 8W% istot,

skutek ze sw przyczyn. I dotd gbsze pojecie ycia codziemiego.

}vp;o wielkich i nial v« li tiu.sk i rozkoszy, jogo znurzcniu i przeznacze-

nia, jt*st jedn z najsilnifjszycli poiluict dla iiiysli l)adawczej czowie-

ka i ania <xo do szukania odpowiedzi na zagadk ycia w rozbiorze

ostaroeznych zasad wiedzy i wiata. Prawdziwa filozoiia nie ie>T by-

najmuiej wynikiem samycjh tylko abstrakcyjnych rozmyla i tradytyi

naukowej; ona czy si jak najcilej z dowiadczeniem yciowem

kadego myliciela i z ow eiiiTj:^!}^ duchow, która ma na oku czp-

ne urzt^czywistnienie celów ludzkiego bytu. Poniewa za cele te

osignite by nic mog bez jasnego okrelenia ich treci, a tre ta

zaley od ogólnego na wiat pogldu: przeto energia yciowa nmjsn
nie zadawala si samem dziaaniem praktycznem, leczdy zarazem do

z-h'l>ienia myl ostatecznych podstaw wiedzy i bytu, do ich teore-

tyeznr;;*! okrelenia w ten sposób ycie praktyczne, roztrzsane ro-

zumowo, jest natiii;iliiyiii ^rimtciii. / którego wyrasta tilozutia i ua

którym jedynie prawidiuwu lozwinae sit; nio/e. To t' w samej rze-

czy, z mdroei yeiowej staroytnych mdictjw wywizaa si >lo[t-

niowu lilozoiia i zaja <aniodzi liir stanowisko w rozwoju ludzkoci

na podstawie znanych nam czynników ycia umysowego izob. J 6'.

Wybitnym za przykadem takiego przejcia jest Talks, który pierw-

szy z etyk yt iowa czy pewne samod/it lue badania teoretyczne,

dotyczt;e zasad ogólnego na wiat pogldu i z tego powodu susznie

stawianym bywa na czele filozofii w« waciwem tego sowa zna-

czeniu.

L Lileralura, dotyczca mdrców Wschodu i Grecy i.

Ofrólnych wiadomoci, doty< z^cyt li nuidroci Wschodu i (»re<:yl, aarziHiu* mona z gnn*

towiiejs/yrh Hniorui filozofii, mnu^ifliiioi : 1'EREitwKOA; StOckl*!, Baffkcea^ Law-

RBTA (pnsekftd i»olski tomu I-go W. Mikowskiboo 187d), Fouib eo, DirastKi

i innyrli, oniz z odnonych artykuluMr Bownika flloKoficznego Praaeka (»>1>. wyej str.

M)) \ Kncykhpflifi liritanni,ii pisamtli przpz takioli uczonjcK jak: O. Facthieb.

.1. Hahtrki kmy .St.-1Iii.aikk. .1. I.KiHitE i innyeh. l' na.H zaslngujc n» szi-zególn ttin-

I >'/y tom lt:n'jóir fihcofii M. STi{AszEwsKiK<iO, tpiktujncy o filozolii na wsihi*l2ie

IW Indyatli. w (liini 'h. u lv_np<'vari. < 'luiM'j<-/v kt'»\v. l'ersc')W i ydów). I'rzedt<.'m Ty-

czyski u\v/,irl» lilii u -iwyrh ZosadmU kiyiyki jioirs^fnirj madro.i tyrho nartulów.

(m;i/. irckow. a I aulm ki ro/frz;\<a krytycznie kw«»siy;i zwizku ponu<,'ilzy naakimi

wsrliodu i •hr/.osK iastwcm wo wziiiiunkuwanfj ju ^str. 4<)4) pra«'y: O jMKzkoci*

chfzeictjHHtioa. Studya Kamodzielne opr/^etr naley na dziota4;h bardziej .spt^yaliiydi,

podauycb w powyszych pracach, HZi-zcgMlniij U>'/. u Strafizewskiego. Wymieitiam tu de*
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a. z których gównie korzystaem w powysz^iu szkicu mdroci yciowej Wscliodu

Ii
Grecyi.

1. Mdrcy chiscy. Co do Fo-Hsi i Ksigi przemian zol). G. 1*authikr. Les li-

rres aacrói de V Orient 1842, oraz J. Lkoub, The siwred buoks of China 1882. Stra-
szewski podaje (str. 2:39 i nast.) dokadne wiadomoci o tej tajemniczej ksidze, zoo-
nej z tabel z komjinacyanii kóek i kresek.— Pismo I^ao-t.sk oo przeoyli mi«,'dzy innymi:

I

Sta.n. .cLiEN, Le icre dc la voie et d*' la veru 1842 i R. Planckner, Tao-U-kiiuj.

' [ter Weg zur Tiigend 187U. Ostatni przekad zawiera cenne objanienia. Stra.szkwmki

uazvwa Lao-tae go „apostoem prostoty i pokory (str. 265)'* — Przekady pism Konfu-
( tusza: Pauthjer, Les uaires liaren de la philonophie morale et p»liique de la Chine,

Dowe wyd. 1874. Plancknkr, Ta-hio. Die erhahene Winnemchaft 1875; tene Tschong-

yong. Der untcandelbare Seelengrutid 1878. .1. Leooe 1. c. — Ojrulne poprldy na

filozofi chisk podaj, prócz wspomnianyrh ju prac, szczególniej: A. Martin, Iai

tnorale cliez les Chinois 1862: (». Pauthikr, Kstiiase d'une hintoire de la philosophie

thuwiife, nowe wyd. 1804: Kitel, OutUm-M of a history of chinese phiUmtphy (w ll-gini

tomie prac kongresu oryentalistów) 1870.

' 2. Mdro yciowa Indyj. Riy-Wed przeoyli: na francuzki Lanolois 1848.

angielski Maks MCller 1801). na niemiecki II. (Jrassmann- 1877 i inni. Zul>. te:
l-..ScttERMANN, Philofiophusche Hyumen ans der Rig- und Ahara-\'eda 1887. Na jf-

zyk polski przeoy .1. Hanlsz kilka pieni Wed w Hibl. Warsz. 1885, T. IV, l:J5

i aast Wnid studyów spocyalnyi^h zasuguj na wyn'»nienie: A. Li nwio. Die phdoa.

M. relig. Anschanuttgni der Yedas 1875 i A. Kaoi, Der liiy-Yeda ISSI. — Nauka Ka-

PiLY mieci si«.' w 499 atoryzmacii, noszcych nazw»;; Sainkya prawnnczala (wst^^p do

Sanikyi). Ksi;g«; przeoy na angielski .1. il. Ualij^ntyne 1805. Nadto istnieje

^kn't tej nauki w 72 dystychach p. t. Suuikya kartka (Samkya w wierszach). Skrót

uoono jednak dopiero w U-tym wieku naszej ery. Przeoono go kilkakrotnie na

j«;zyki europejskie; na francuzki Harthi:;lkmv St.-IIilairk 1852, na angielski .1. Da-
viKs 1881. Pierwszy z tych uczonych nazywa Samky Jv plus independent et le plus

• oiuplet des systmes de la philosophie sanscrite." — ^yayu <i'()Tamy skada sitj z 525

aksyoinatitw. podzielonych na pi C24.'<'i. IMerwsza z nich (00 aks.) zawiera wykad
naoki autora; treci pozostaych jest polemika przeciwko innym naukom. Studyum nad

t ksig oraz praekad pierwszej czci ogosi lURTHfeLKMY St.-I1ii,aire p. t. Menmire

>ur h philonophie mnacrife. Jm ^yaya w Menioire (fe /' Acadnie den scieuces mora-
len 1841, T. lll, 147—250. Przekad angielski czterech pierwszych cz«;<'i Syayi wraz

z komentarzami wydal IUllantynk 1S54. — Literatur dotyczca 13i'iu»Y podalimy jii

wyej. str. 404.

3. Egipt. Najiki moralne ksicia I'tah-IIotkpa mao s znano. Stra.szkwski

o nich take nie wspomina. Stanowi one trzeci cz papirusu Prissk a w Iibliotece

uarodowej w i'aryu. Wyda je i przeoy na jzyk fnincuzki 11. Chabas 1847; prze-

kad aciski i niemiocki z objanieniami ogosi Laitth 1870.— Wyjtek z Ksigi umar-

ych przytoczyem powyej (str. 493) wedug Straszkwskikuo il, c. str. ;i47 i nast.).

/ol». te K. R. Lkpsius, Dan Todtcnbuch der Aeyyptrr 1.S42.

l 4. Zoroaser. Zend Au'ena skadaa si picrwiastkowo z 21 ksig, l<'cz wiksza

cz84' zagina wskutek przeladowa Mahometan. ( >beciiie znane s tylko cztery ksigi,

z których najwaniejsza, dawniejsza 20-ta, nosi nazw: }yetulidadf ksiga praw.

Przekad niemiecki ogosi Kr. Spikoel, Acesa, die heil. Schriften der Farseii, 3 tomy,

1»52-1804, do tego dwa tomy komentarzów 1804— 1808. Spieg(^l dowodzi, 7.v nauc»!

Zoroantra nailano form i)inuonn dopiero imj Aleksandr/.e W., a dosza do nas redak-

> cya Aioenty powstaa dopiero w 4-tym wieku naszej ery. Przekady francuzkie wydali:

ng IIaklkz, 1875 — 1877. i .1. Darmkstktkr 1892—1893. Por. tei I. Piktraszkw-
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8KI. Zmd Ai€^a ou plnt&i Zmd-Jkanhta, ejepHu^ d*apra tm pruid^ie tout i fit

w>KVeau^B omy 1858—1802, z przekadom polskim i francuzkim. Kajetan Kihisowicz

pmAoyl znarzn cz AurMy na jzyk aciski 1867—1871. Jako stiidya o pog^ld»«li

o|,'ólny<'li <fodiie :^ uwagi: J. DsKMh <Tf tkr. Ormmd et Ahrinuin 1877. C. pe IIaklfz.

htfrnducfion n letitth if.irrsfa IHSI, uriiz A. iiHODBECK. Z<n'omtn\ Etn Bnfrmj zur

v(:nfU'ii }ii ,iih'n Giischicidf ikr licliffionm u. jihilos. Systeme drs Mori/en' utid AbendUrt-

dtfi isy;>. Ostiitni z tyth auton»w wyprowadza roligip i filo/.otit; Zarhodn ze zniJe

wschodnich i uwaa Zoroastra za poirodnika w tym rozwoju dziejowym. Zdania pny-

wiedzione (str. 493) z Awesiy, podaem wedhip SnuaSBwsKlioo (str. 874).

5. Mdro ycwwa ataraiytnych tfd&w, Ksigri wite Starego IMtoMOffit

praeoono na wszystkie gldwniejase j^^yki sdemi, wic te s d]a kaidego dostpne,

t -o do K»lgi prgypowieici badania kiytycsne wykazay, ae tylko w czci napiaa& »
staia przez sameiro Salomona. Zdjo si, e jest on antorem tylko pierwszych dziewit^ia

rozdziaiiw. Rozdziay lOty do 17-go nt^ zhiorera przysów narodowych. Pozostae za^

rozdziay s Vaj,'niontaiui z i)i>ni innych, póniejszycli atitorów Ellezyautyl po.bt>^ii

rwnifv, z rza«'»\v pó/nifjszycj i ni«? mo/c mier Salomona za autura. Nadto zauwaiur

tu, e pi^iiio znanr pod nazwji Ksigi tuf^drori, napii^RTic liylo pierwotnie w J;zyku

^'r<M kiii). w i ( u jariwit do literatury hohrajski^^j nio naU /.y, i Imcia antor pr/''j'.ty je^t

duchom rclijjMi mojeszowej. Zo). Dk Wti iK, Hisorisch-krUische Ktidedutt*/ m dk

Biicher den Alfm Tesaments^ wyd. 1809, oraz Fb. KiOLSK, Eudiung i» dk M.
Schriff 1803.

6. Siedmiu mdrców grecJni^ (oi imk oo^of). Wiadomoid biogtafiezne o ln^d^

cacli greckich czerpiemy gównie z T-szej ksigi wspomnianego joi (str. 72) pisma hislo-

rycziH'<ro 1)yo(;enksa Lakkcyisza. I**r. Hohrkn wykazuje w pracy: Zk srptcM fti-

pienfihuK 1807, str. 6 i nast., z jakich róde r zerpa La^-rcynaa. Wiele sentencyj tyrh

mi;drc'')w doszo do nas w zbiorze nauk moralnyi h, któro JaN zo .Stoboi w Macedonii,

w r>-tyni wieku in /r
i

f ry uoy dla syna swon-n Soptimiusa; zob. Sion \ ki Ahfh*-f'>^

tjhnn. ed. ( . W ;i« ii-iiiuth 1S"S4. Zob, te cnhioMic miejsca w spocyaluych hi-it<'T> v
'.

^K rUiej tilozolii, szczególniej Zkllkra, oraz we wspomnianych ^.str. ISój hiitoryach etyki

u U reków.

Uwzgl^diiiajiy nasz:\ litoratar. ponun tu nie mona znanego pisma Marcisa

Wolskiego (Biklskiegoj p. t. yn-oty filozofów 1535. Mówi on prawie o wazystkick

wspomnian3'ci]i wyoj (str. 495) mdrcach greckich. Niektóre sentencye (zmylne rsnt*

my) podaem w przekadzie JMelskicgo. Dawni) miano te Zywoiy bd za piac orygi-

naln, bd za wycij / l^yogenesa T.ai-rcyusza. DopiOfO W-. Wisooki wyksMl

w cennej pracy: (hratir BurUy i Marcin Bieh^ (Rozprawy filol. Akademii Knk.

r. isTS, <tv. 1:51 1H2). e pismo to j(;st polskj\ pr/erólik traktatu wynuenioDe^'^

sriolastyka anLH»'Mvic<j;i) {{ 1:137 1 p. t. Dr cifu ac moribu^ ]iJnfn.vophon(m ac pr,?frt^m

cihrnni. J'r/.y tctu jednak ni-lini- iii' naley, e Wisocki nic dociniia histnryc7ncj war-

titci te^ro pisma i jak najuic-lu.^/.nitj daje do zrozumienia, jakolty ci, kUim w iJywf

fcuh liieli;kie|,'o widz objaw diinosci humanistycznycli, pisma tego wcale nie czytali

Mówic o Bielskim w rozprawie: JUut oka na pierwszy okres hisforyi filozofii te JRrf*

sc« (Ateneum, 1877, str. 318 i na^nt.), miaem w rku facsimile jego ytcolhc z Wlti»

toki !-niwersytetu warszawskiego. Zob. wicej w tej sprawie w pracy mojej: I^'

piAni»ehe hiitraiur zur Gettchichte der PhU(mphie 1895, str. 28 i nast Wród nttoy^

W.spi')lc7esnyrh pisarzów traktuje o biedmiu mdrcach greckich szczogólniej Pawucsi
w Hwoj llintoryi greckiej filozo/ii^ T. i, CU i nost.
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2. Ideal filozoia w jeiu.

Przekonalimy si powy(^j na przykadzie mdrców staroy-

tnjch, ie pierwotne zawizki filozofii cz si jeszcze bezporednio

z etyk yciow, z dnoci do szczególowego okrelenia zada
i obowizków czowieka w ycin (§ 13,l). Z biegiem czasu atoli, ka-

idy z tych czynników rozwini^ si w sposób samodzielny i znalaz
swój wyraz w szeregn objawów odrbnych, uwyHat!iiajacycli róni< (j

miedzy badaniem i dziaani^m, tcory i praki vka. nauki^ i < nnti^.

Wsktitek takiep^o róni* zkuwania. tak zwann filo/f iHa praktyczna .^laa

teory moralnoci, etyk, iifzaJciia od >ainri;(i ycia, od urzeczy-

wistnienia w czJ^lie wymaga poczucia moralnego. Przy jednostron-

nym za rozwoju kadego z tych czynników, doszo ostatecznie rlo

tego, e dzi nikt ju nie pyta o ycie teoretyka moralisty, nie zesta-

wia jego nauk z jego czynami, gdy wszyscy cichaczem uznaj ycie,

t j. praktyczn dziaalno czowieka naukowego za jego rzecz piy-

watn, o któr nikt nie ma prawa si troszczy. Do nauki, mówi,
nale wycznie pogldy, teorye, zasady, sowa uczonego, a wic i na

pon etyki ograniczono ocen zasad moralnych wycznie rozbiorem

ich treci teoretycznej, bez wzgldu zupenie na to, czy i w jaki spo-

sób antor przepro\va< Iza swe zasady w yciu. Nie dziw, e wskutek

ihgo objawia si zbyt czsto raca s]irzcczno midzy piknemi

zasadami, wygaszanemi przez rónych mylicieli, a ich wasnem
yciem.

Nadto, w samem yciu uderza sumiennego badacza na kadym
kroku brak zgody i organicznej cznoci x>omidzy teoryami ekono-

micznemi, spoecznemi, religijnemi i rzeczywistem uksztatowaniem

stosunków ludzkich, pomidzy idmlami i rue^ftitUtoei. A chocia

bezwzgldne wyrównanie i^ch dwóch cz3mn£ków nie daje si usku-

teczni, jak tego dowodzi rozbiór istoty ideau (§ 8,2); to jednak za-

sadnicza zgodno pomidzy niemi jest koniecznym warunkiem prawi-

dowego postpu, a tej zgodnoci wanie w naszym czasie prawie

wrale nie napotykamy. Jedni, jako teoretycy, flaj. aby ycie bez-

uzgldnie si stosowao do ich wymaga i potpiaj dane uks/tailo-

wanic stosunków bidzkicb rlla tr^fO tylko, e nie cz\aii zado icb,

czsto bardzo przesadnym daniom. Jest to przyczyn jednostronne-

go stosowania teoryj do praktyki, bez gbszego uwzgldnienia praw

stopniowego rozwoju stosunków ludzkich, co doprowadza do chorobli-

wetgo objawu, zwanego zazwyczaj dMryneratwem* Inni znowu, wy-
noszc nad miar praktyk yciow, lekcewa zupenie teory, wszel-

ki wogóle mylowy rozbiór zasad praktycznej dziaalnoci i ufaj in-

Digitized by Google



502 § 13,2. ID£A FILOZOFA.

styktowi ycit>wt'nin bardziej, anieli rozumowi i jego idi .ilii\Tn wy-

•magaiojn. Ideay, dowodz oni, nie zmieni natury Indzkiej, ani

t« nie przezwyci bezporedniej siy jej potrzeb i poi)«^ri"jw. Na

v« h ostatnich zatem oprze naley uksztatowanie stosunków ludz-

kick, a nie na sontjmentakiyeh deklamacyach o kumaoizmie, o wyr^

wnaniu naturalnej sprzecznoci midzy ludmi, o wiecznym ])'ikoju

i o tym podobnych mrzonkach filozofów. Trzeba braó ycie, jakiem

jest faktycznie i dba o wasny .interes bez wzgl^n na wszelkie, tak

zwane ideay knmanitame. Zyde za byo, jest i bidzie na wieki

walk o byt; chodzi wic tylko o to, aby kady, wedle swej mono-

ci, przyswoi sobie jak najwicej sit dla wywalczenia sobie jak naj-

wikszego dobrobytu. Ze przy takim pogldzie na ycie, narody wy-

rzec si musz swej u ieJowiekowej kultury i powróci z czasem do

stanu barbarzystwa, to przedstawicieli takiej praktyki yciowej wca-

]o nie niepokoi. Lieze na swoj si, przekonani s%, e im tak bdzie

najlepiej, a o dobro innyeli nie dbaj.

Wobec tych sprzecznoci yciowych filozof nie moe zaj sta-

nowiska obojtnego widza; on nie moe bezporednio stan aui po

stronie doktrynerskich teoretyków, ani po stronie barbarzyskich

praktyków. Filozofia z istoty swojej wymaga od niego, aby i w tym

wzgldzie czyni zado zasadom krytycyzmu i ogólnego na wiat

pogldu. W imi za tych zasad zdaó sobie winien spraw- kryty-

czn;^ zQ swego stanowiska yciowego, ze swych zada i obowizków,

a wic i ze stosunku, w jakim znajdowa si winny jego zasady

i przekonania teoretyczne do jego |»raktyeznej d/.j ihilnoci. Poniewa

za kwestya ta pulei:!;a na wykazaniu, jakim filozof ])ra^v(lzi^v v i>ye

winien w praktyee \ ( iowt j. rozwijajc w sobie konsekwentnie za-a

dnicze czymiiki tilozotii, ]rze1o chodzi tn waciwie o skrelenie ideolh

filozofa w z^ciu* To te nad tym ideaem musimy si obecnie zasta-

nowi nieco bliej.

Przedewszystkiem zauwamy, e wród danych stosunków i pisy

obecnym stanie kultury umysowej, idea filozofa w yciu wyraa wy-

maganie cisego poczenia mdroci yciowej z filozofi, jako nauk.

Zgóry bowiem zaznaczy wypada, e filozof prawdziwy powinien by
w yciu mdrcem praktycznym, e rozerwane w jednostronnym

rozwoju czynniki kryt^-cznej myli i ydow( j energii w nim zno-

wu ])o(;zy si(j winny w sposób organiczny, wydajc wyszy wy-

twór ycia imiysowego w porównaniu zarówno z empiryczn mdro-

ci yciow ws|>(>iiinianych mdrców staroytnych (§ 13.1 », jak ?, no-

woczesnemi objawami niepraktycznego tloktrynerstwa, oraz nienauko-

wej prakty^ znoci. Filozof przyszoci nie powinien by ani teore-

tycznym uczonym, nie rachujcym si z faktycznym ustrojem yci^
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ani dziaaczem praktycznym, nie pytajcym o racyonalne uzasii(ljiii'iiic

i wyjanienie swych dnoci. Jak tiloznfia nic jest tylko wyt\v<ni>m

myli oderwanej, lecz rozwija sit^ prawidowo przy cigym wspó-
udziale wszystki( li < zynników ycia mnysowego czowieka li^ 7 i Ti),

tak tilozof prawdziwy nie moc^ si^ ogranicza wynikami swej prauy

mylowej, choby najbardziej krytycznemi, lecz musi je organicznie

poczy z ogóhiym rozwojem swogn jestestwa, z wszystkierai swemi
potrzebajni i dnociami. Bdc pierwotnie istot jednolit w sobie,

czowiek, po przebytym rozwoju swych szczegóowych zdolnoci przez

ich róniczkowanie, przyczynia si winien znowu do ich syntetyczne-

go zjednoczenia, czyli cakowania, przez wyrównanie ich sprzecznoci

i organiczne zespolenie. Nie trudno zrozumie, e ria takiem wanit?
organ iczncm z('S])oleniu filozotii, jako nauki, z c;aem ])Ozostaem y-
ciem myliciela ijolega zasadnicza tre ideau til<»zot'a. Prawd t
postaramy sit^ udowodni w dalszem rozwiniciu tej kw(\styi.

Dwa s gówne po%vndy, które skaniaj prawdziwego tilozoia do

poczenia wytworów swej myli ze swemi dnociami yciowemi
i wogóle do harmonijnego wyrównania wszystkich czynników swego

nmysu, a mianowicie:

1) konsekwencya estetyczna, logiczna i moralna, jako wymaga-
nie ustroju umysowego,

2) potrzeba uzupenienia teoretycznego dowodu swych przeko-

na dowodem ydowym, stwierdzajcym ostatecznie prawd i nio-

zlonino tych przekona.
1 1 Konsekwencya, lub wedug terminologii Trkntowskikoo, (vuoz-

noe nie jest tylko objawem myli logicznej, — jak to zwykle sdz,
lecz jest prawem zasadniczi iii umysu w (igt .lc i dli^tego obcjnmje

cakowit jego dziaalno, odnosi si do wszystkich jego czynnoci,

wzitych zarówno w odosobnieniu, jak i w poczeniu. Konsekwen-

cya myli, jej cigo wewntrzna i zgodno jest w samej rze( zy

pierwszym i, e tak powiem, najwitszym obowizkiem myliciela.

Ale wymaganie takiej wewntrznej cigoci i zgody odnosi si rów-

nie do naszych uczu i dziaa. Brak konsekwencyi uczu wyra-

a si w tak zwanych kaprysach, które w tej sferze maj to samo

znaczenie, co bdy logiczne niekonsckwoncyi na polu myli. Brak

:^a cigoci i zgody w dnociach woli i czynach stanowi wad mo-

raln, znan pod nazw bfoka charakteru Wi wszystkich tych wy-

padkach niekonsekwrnt vi dany czynnik umysowy: myli, uczucia

lub woli, nic rozwija si prawidowo, racyonaluie, na podstawie

samoistnych i staych zasobów umysu, lecz ulega wpywom postron-

nym, zewntrznym, mniej lub wicej przypadkow^-ra. Nie chcc za-

da sobie trudu, lub nie bdc w stanie zawadn temi wpywami
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i podporzdkowa ich tre staym prawom rozumu, umys staje si

igraszk owych wpywów postronnych, przerywajcych jednolity roz-

wój uczu, myli i czynów, i przedstawia ów brak konsekwencyi

estetycznej, logicznej i morabu^, który stanowi rys wybitny osobników

o charakterze zmiennym, niestaym, pozbawionym oparcia w samym so-

bie, zaleiiyiii zupenie od otocze nia i ji'^o dziaaniu na przedmiot.

Jak uczuciu, uiy>^\ i wola domac^ai^ si(^ konsokweneyi w sa-

moistnym rozwoju swej treci; tak lownic umys, jako cao, wy-

twarzajca osobisto czowieka, domaga sit^ wownt^trzncj ci}|gioci,

zwizku i zgody pomidzy rónorodnemi objawami ycia umysowego

wogóle. Wedug praw organicznych ustroju psychicznego myUd
do równowagi z uczuciami, czyny za do zgody z mylami. Zadowo-

lenie wewntrzne czowieka, jego szacunek dla samego siebie i go-

dno osobista zalez zasadniczo od takigo sharmonizowania ó^hr
jcych w nim czynników, od ich racyonalnej kooperacyi, od zjedno-

czenia ich dnoci w jednym wspólnym kierunku, majcym na oka mo-

liwie peny rozwój istoty ludzkiej. Wszelka za sprzeczno midzy

laybli^ i uczuciem, lub midzy cz\nriem i myl narusza wewut^irzn jedno-

lito o^nhist uci, jjoci^a za sob jej rozstrój i czjnj niezdoln do ^ua-

widowe^o rozwoju kazflej z wadz umysu: uczucia, myli, woli i 7,1 i i

.

Wobec tych danych tilozof prawdziwy, w swej pracy nad krv-

tycznem poznaniem wiata, nie moe si ogranicza oderwan dziai&l*

noci myli, lecz stosowa musi swoj wol i jej objawy, t, j. czyny,

do wyników swych bada teoretycznych, aby pochód jego myli nie

utraci gruntu yciowego pod nogami, lecz z gruntu tego ozerpal d%-

gle na nowo siy do samodzielnej pracy w raz wytknitym kieranka.

Wewn<jtrzna sprzeczno czynu i myli, ycia i nabytych badanioD

przekona, uniemoliwia dalszy prawidowy rozwój samej myli, a za-

tem sprowadza myliciela z drogi, wiodcej do ostatecznego celu jego

usiowa: do poznania samego siebie i wiata.

2) Dmgi powc tdj który zmusza prawdziwego filozofa du ( igk-

go poez<Miia swej luyli ze swemi dno( ianii yciowemi. ]Kjlega m
tem, c teoretyczne dane nie s wystarczajce do ostatecznego udo-

wodnienia prawdy najwzniolejszego nawet pogldu na wiat. Póki

myliciel swych przekona nie stwierdza czynem, dopóty nie moe
si uwolni od zarzutu, e broni utopij, mrzonek abstndceyjnych, po-

zbawionych wartoci realnej, bo niedajcych si zastosowa do yda.

Któ bowiem ma wykaza faktami donioso i wykonalno teore-

tycznych zasad myliciela, jeeli on sam tego nie czyni? Jak arty*

sta, |)oeta w dzieach swoich pragnie udowodni, e jego pogldy na

stosmiki ludzkie mog by urzeczywistniane przy odpowiedniem prze-

ksztaceniu danych warunków bytu .zob. str. 191 i nast.;; tak iilozol
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prawdziwy wlasnem yciem przekona winien kadego o prawdzie

swego ogólnego ua wiat pogldu i wynikajcych z niego zasad y-

fciowej dziaalnoci. Un powinien by artyst w swoim rodzaju; arty-

st, wytwarzajcym z samego siebie, ze swych uczu i myli, dno-
ci i czynów dzieo, odpow^iadajce w sposób moliwie peny jego

wasnemu ideaowi doskonaoci ludzkiej. Caa jego osobisto, wszyst-

kie jej rysy znamiemie, a nietylko jego myli i sowa, sta si win-

ny wyrazem jego ])0gldu na wiat i przeznaczenie czowieka. Zycie

bowiem w duchu wasnej filozofii stanowi konieczne uzu|>cnienie teo-

retycznych docieka i wywodów mylici<*la. To te wszelka w tym

wzgldzie ])oowiczno sprzeciwia siq racyonalnej konsekwencyi zdr<»-

wego umysu i nadwyrtja wiar w mio prawdy i szczero filozofa.

Oba powysze czynniki, zmuszajce prawdziwego filozofa do

czuwania nad sta cznoci pomidzy myl i yciem, wogóle nad

zwizkiem wewntrznym wszystkich skadowych czynników umysu,
wykazuj zarazem, e filozofia z natury swojej obejmuje cakowit
istot czowieka, wkracza w najgbsze tajniki .jego umysu i serca

i je«t wyrazem energicznej pracy wszystkich wadz ducha, nietylko

mysH, lecz i uczucia i woli, caej osobistoci. Dlatego te bez przesady

powiedzie mona : jaki czowiek- akafilozofia ;
jaka filozofia^ taki czowiek.

Na t«m tle jednolitej w sobie osobistoci uwydatniaj si te
zasadnicze rysy charakteru filozofa, jako ideau ]>rawdziwego m^^li-

ciela, w rozwoju yciowym caej jego osobistoci. Przedstawimy tu

najwybitniejsze z tych rysów.

Pierwszym rysem charakterystycznym ])rawdziwego filozofii jest

gbokie, z yciowego dowiadczenia pynce |)ragnienie poznania sa-

mego siebie i istoty wiata, aby przez to uzyska mono samodziel-

nego kierownictwa wasnym rozwojem umysowym i dziaania w yciu
wedug cile okrelonych zasad i celów. Filozof nie chce by bawi-

dekiem obcych, poza nim lecych czynników, oddzia^^^ajcych na
niego mniej lub wicej przypadkowo. Dno do samodzielnoci my-
li i czynu stanowi istot jego ycia umysowego.

W imi tej dnoci nie przyjmuje na olep obcych pogld()W,

ani te nie poddaje si niewolniczo tak zwanym „zrzdzeniom losu."

Choby go dla wzglrlów osobistych nciy te lub owe nauki, teorye

i budziy w nim sympaty. to jednak nie ulega im bezi)Orednio, dla

podmiotowego w nich upodobania, — jak to czyni umys poetycznie

nastrojony, artystyczny, — lecz poddaje ^vszystko rozbiorowi i przy-
swaja sobie tylko tre samodzielnie urobion, przetrawion wszech-
stronnie przy pomocy wasnej sumiennej pracy myli. W ten sposób

"ygaszane przez niego zasady i pogldy na wiat i ycie staj si
Jego samoistn wasnoci, nawet i wtedy, gdy si zgadzaj z pogldami
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iiiii\ « h invslici<'li. j('f;o poprzt'(liiiku\v w tvm lub owym kierunku filozo-

tic^uyiii. Cali' bowif^ni Ito^actwo róuuiudiisch nauk i ])Ogldów, stanowi-

tre (Iziojow lilozuiii. jot dla prawdziwego myliciela takim siimyni

rnateryaein, z którego urabia swoj^ filozofi, jak wszelki inny materval

wiedzy przedmiotowej, zaczerpany bd z nauk specyalnych, bd z wa-

snego dowiadez(niia yciowego. To te zgodno jgo z tym lub owym

mylicielem nie uwacza bynajmniej jego samodzielnoci, jeeli wykazaje.

e obc treó przyswoi sobie samodzielnie, e tre ta nie przylega tylko

zewntrznie do objawów jego myli, lecz z niemi si czy organicEnie,

stanowic j' Inolity w sobie wytwór jego ycia umysowego. Na tym

yciowym zwizku zasad i ])ogldów z ca osobistoci myliciela pok*^

jegu prawdziwa samodzielno na polu lilozofii.

Podcltnie i w yciu filozof prawdziwy w imi J^wej saniflziol-

n<)^( i iii<' idzie, jrdzit? go inui ])"py< liaj, nie daje si ani zwo-izic,

aii zimi>i (m/.i / imiyoli do dziaania w kierunku nieokrelonym, 'it-

mnym dla niego, lub przeciwnym jego uzasadnionym pogldom Ui

cele i zadania ycia, na obowizki wzgldem siebie, spoeczestwa

i istty wszechrzecz^'. Ghce on by i W zakresie objawów wolu

dziaaniat o ile tylko mona, wolnym od zewntrznego wpywu i tar

cisku, samodzielnym, a wic dziaa z wasnej inicyatywy, kierowa

si wasnym rozumem, wasnem przekonaniem. Nie wynika z i»ff>.

aby nie mia korzysta z obcych na\ik i rad, aby samodzielno obja-

wia knuietrznie w o})Ozycyi wzgldem pogldów innych rozunmyh

hidzi. Przeciwnie, smiiienno wymaga od niego, aby wszystki*

czynniki yciowe uwzp^ldni w s]ios('d) odjowiedni przy iirabianii:

wa.sriyeh zasad postpowania. Zasady jego Itd tern zgodiiitjsz-

z prawd, odpowiadabd tcm wicej jego obowizkom, jako mionika

prawdy, im gbiej wniknie w dane warunki praktycznej dziaalnoci i im

szerszy jest zakres poj, na których opiera swój pogld na ycie, jegn

dobra i obowizki. Wyrobiwszy sobie jednak wasn regu ycia,

w cisym zwizku ze swym ogólnym na wiat pogldem, filozof po-

zosta winien jej wiernym niezmiennie, pomimo mogcych si zdaizyr

kobz\j z otoczeniem, jak to zaznaczylimy ju wyej, mówii^

o stosunku filozofii do ycia spoecznego zob. str. 455 i nastA

Drugim wybitnym rysem prawdziwego myliciela, wchodzcym

w skad \(i(.\vefrn ideau filozofa, jest nastrój ogólno huuiaTiiianiv

co wit-ej, uniwersalny jego umysln. wyraajcy si tcorctycin:*-

W pracy nad ogólnym na wiat pogldem 5,'j .

Dno filozofa do krytycznej samodzielnoci myli i czynu pi-

wypywa bynajmniej z osobistej zarozumiaoci, lekcewacej wszy^^

ko, co nie jest jego wasnem dzieem, lub co mu si dla jakichkol-

wiek powodów nie podoba; nie jest objawem pychy, pomewiengic^J
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fA\-d \*n\vii myli i wyTiikaini rozA\ ojn pf>piv,('(lni( li pokole, ^voo('>lo

prise&zio>i ia. Przeciwni- ma ona swe nulio w M|p]|(>l^ipni j»r/(')t^(;iu

si treci rozumu wszechwiatowego i ogólno ludzkiego, który si^

objawia w jednostkowym ustroju umysowym liiozofa i zachca go do

samodzielnego mylenia i dziaania w yciu.

Befleksya nad samym sob i wiatem doprowadza myliciela

bardzo prdko do przekonania, wyjanionego ju wyej (str. 450

i wt), ie on sam jest tylko objawem czstkowym rozlanego po
przestworze wszechbytu i rozwijajcej si^ przez wieki ludzkoci i e
jako taki objaw szuka moe wyjanienia swych uczuó, myli i dno-
ci jedynie w zwizku z caoci, d'> której naley. To przekonanie

zu oywia i pogt^lMu w nim przyrodzone poczucie cznoci z bytem

|>owszechnyTn i z ludzko>('i. Wspóczucie jego nie oIm jmuje tylko

tego Inb owego o«!obnika, tej lub owej warstwy spoecznej, tego lub

owego narodu, szczepu, lecz dotyczy przedcwszystkiem czowieka, ja-

ko czowieka, oraz istnienia powszechnego, o ile w niem si odzywa
ttno ycia duchowego. Losy caej ludzkoci i wszechwiata zajmuj
j^o umy^, niepokoj jego seroe. On nie jest jedynie uczonym, my-
licielem, lecz czowieldem, przyjmujcym udziay nietylko oderwan
myl, lecz i uczuciem i czynem we wszystkiem, co si odnosi do

ludzkoci, jej szczcia i nieszczcia, jej rozkoszy i cierpie, jej na-

dziei i obaw, a przedewszystkiem przyjmuje ywy udzia w jej pracy

usilnej nad zaspokojeniem rónorodnych potrzeb ycia umysowego,
tak cile powizanych z ogólnym pogldem na istot*; i rozwój wszech-

bytu. W tym duchu powiedzie mona, e filozoj ])rawdziwy urze-

czv'wistnia w swych teoretycznych i yciowyci ilano( ia<'h zas^ailui-

cze wymaganie humanizmu, wypowiedziane tak piknie w znauem

zdaniti Tebenoyusza: Homo .^vf>f himani nihil a m alienum puto*

To rozlege wspóczucie obudz w filozofie szacunek dla wszel-

kich gbszych porusze ducha, dla kadej powanej myli, dla kade-

go wysiku energii, majcego na oku polepszenie ogólnego dobrobytu

narodu, spoeczestwa, ludzkoci, wszechwiata. Filozof prawdziwy

nie stawia swych osobistych dnoci na polu myli i ycia ponad

dnoci reszty ludzi rozumnych, lecz jednoczy si z nimi w poczuciu

zasadniczej wspólncici zada i celów. Uznanie dla wszelkich doda-

tnich objawów ducha, myli i czynu, bez wzgldu na to, kiedy i gdzie

•"i*^ objawiaj, ktu j<"st ich ])rze(lsra wi< ie]t'ni ; a z drugirj strony wyro-

zumiao dla wszolkicli bifjdów i iistcn k. dla sabo i i uchybie,

jeli si tylko cz z uczciw wol, choby krzyoway jego wasne
inoci. —- oto owoce filozoficznego poczucia jednorodnoci bytu je-

inoBtkowego z bytem powszechnym. Mona byó jak najsilniej prze-

konanym o prawdzie swoich pogldów, mona posiada niezwyk
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energi w dziaaniu wedug swoich za^ad; mona. jedn< m snwrem,

odznacza sit^ wielka samoilziclnosci i niezawisoci lunyslu, a przv

tein wszystkieni nie przecenia samego sie)ie, nic wynosi swej j-
-

dnostkowej osobistoci pouad innych. Filozof pojmuje dobrze, e naj-

wysze uzdolnienie, zbliajce si nawet do genialnoci, nie je^t by-

najmniej jego osol)ist zasug, lecz darenif z którego godnie skorzy-

sta winien, i nadto darem, wypywajcym z ogólnych czynników na-

tury ludzkiej i jej rozwoju. Z jakiego powoda miaby si wynosi

ponad innych, posiadajcych inne lub mniej rozwinite zdolnoci?

Nadto, wnika zbyt gboko w dzieje myli ludzkiej, aby nie wiedzia,

e prawda bezwzgh^dna nie jest jej udziaem, e kady czas i kaida

jednostka zdolne s ucliwyci zaledwie kilka jej promieni, e zatem

i jego jjui;ifly z biegiem czasu ulegn podtjbiiyni |)rzemianom, jakim

ulegay |>oglaiIy .ii'g'> |n)|)izedaikt'>w : wi^c sitj uicmi nie pyszni, lec?,

zadawala si co najwit^ecj przekonaniem, e stanowi jeden z niesko-

czonej liczby szczeblów, wiodcych ludzko do prawdy. Pyeha, za-

roziuuiao, chephwo sa^ zawsz(^ oznakami umysu ograniczonego,

sabego, pozbawionego zdobioci do zrównowaenia swej treci jedno-

stkowej z szerszym na wiat i ludzko pogldem. Wady te nie ma-

j nic wspólnego ze zdrowem poczuciem osobistej godnoci, wyplywa-

jcem z przewiadczenia, ie w jednostkowym osobniku dzii^ wjs-

Bze, ogólno ludzkie i wszechwiatowe czynniki, które stanowi o jeg*:

wartoci ist^^tnej i które kady sam w sobie szanowa i rozwija wi-

nien, aby zasuy na szacunek i uznanie u innych.

W ( isym zw izku z powyszym nastrojem pozostaje te g-
boko uzas.iuiuoHc zaufanie prawdziwego filozofa du porzdku wszech-

wiata, zgodnego z jego wasn istot, która temu porzdkowi <W'-

istnienic i swój rozwój zawdzicza. Dziki temu zaufaniu tilozoi

przyswaja sobie coraz wikszy spokój umysu i pogod ducha, wy

wierajce wpyw zbawienny na wyrobienie jego osobistoci i charak-

teru, a wic zarazem na ca jego dziaalno praktyczn w iym
Wiara w wyszy porzdek wiata napetia go mioci do istoty

wszechbytu i wszystkich jej objawów yciowych, oraz nadziej lepszej

przyszoci rodu ludzkiego. Uwalnia go ona zarówno od zbytecznych

obaw co do ostatecznych wyników jego deA do doskonaoci, jak

i od gor(-zkowego niciinkr.iii na polu nmysowej i j^ciowej dziaalno-

ci. Nie ma on powodu do ponurej apatyi. kt(>ra jest zawsze tylk*.'

objawem zamanej energii, zuytej na celach uudnych, rozchodzcych

si(^ z prawdziwem przeznaczeniem czowieka. Wiedzc, e jest czst-

k wyszego porzdku rzeczy i pojmujc jasno swe stanowisko w ca-

oci, do której naley, czerpie z niej energi i otuch do ochoczy
spenienia swych obowizków yciowych, swej ^mkcyi w owej caoci
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Pomimo to nie sdzi, na wzór niespokojnych doktrynorow i bu-

rzycifli, o sam wszystkiego ua wiecie dokoiuió musi, e posttjp na

j)olu myli i dobrobytu powszechnego zaley wycznie od jego dzia-

knia^ e bez niego obej(^ si nie mona, e czego on nie zrobi, to

pnzostanie na wieki nie zrobionem. Wie on dobrze, e jest tylko

jednjm z nieskoczonej liczby pracowników okoo budowy wityni
Judzkiej wiedzy i ludzkiego dobrobytu, a nie ich twórc; ie zatem

rozpoczte przez innych dzieo bdzie i na przyszo przez innych

dalej poprowadzone, choby on sam nic nie zdziaa, choby naj-

wiksze jego wysiki pozostaway bez skutku, lub conajwieej liagi j-

imdzily kilka tylko nowych ee^e do olbrzymiej budowy wiek()W.

To go wj^iiosi wysoko })Ona(l (]r()l)iiiz<j;;(>\vy niepokój o skutki wiasuej

I»ra<?y, ponad uporczywe dornai^aiii' si<^, aby wszystko szo wedue^ j»*J?o

gowy, aby jego pomysy i czyny byiy miarodajnemi dla reszty wia-
ta, liobi on swoje, posuszny wezwaniu, wyraonemu w jego uzdol-

nieniu umysowem; dzikuje opatrznoci, e zaszczycony jest udziaem
w pracy okoo wspaniaego pomnika prawdy, pikna i dobra; dy
wedle si swoich, sumiennie i wytrwale do rozwizania zada, które

mu si bezporednio narzucaj; idzie energicznie naprzód w kierunku

wiadomie sobie wytknitym; reszt za oddaje z caym spokojem
w opiek ogólnemu porzdkowi wiata, w przekonaniu, e w nim
przejawiaj si cz\ nmki wysze nad jego siy jednostkowe i e czyn-

niki te doprowadzi- do ])Odanep:o kresu to ws/y^iko. co mu na si^r-

<n ley, choby tego kresu sam jes/< ze jasnn |)i'z« widzie ni«* z<loal

i nie mial dokadnego pojcia o drogach, wiodcych ostatecznie do

m-zeczywistnienia wzniosego celu wszechludzkich usiowa!
Obok powyszych rysów zasadniczych ideau ^ozofa w yciu

rozwijaj si w nim naturalnie cae szeregi rysów szczegóowych,

wynikajcych z rozlicznych jego stosunków do otoczenia. Najgó-
wniejszych z tych rysów szczegóowych dotknlimy ju wyej, roz-

trzsajc stosunek filozofii do dobrobytu materyalnego, oraz do ycia
spoecznego i religii (zob. § 12,1,? i s). Tu zaznaczymy tylko jeszcze,

e mdro yciowa, jako konieczne praktyczne uzupenienie teore-

tycznej pracy myliciela, wypywa bez porednio z przwiedzionych

r\'8Ów zasadniczych prawdziwego filuzcila. Wszystkie owe "I 'jawy

mdroci yciowej, o ktrtrych mówilimy iHnwrj 13,1 ubj*^rr sjj,

w istocie swojej przedstawionemi rysami i maj w nich swe ródo
innystowe. To te filozof, zbliajcy si do powyszego ideau, b-
dzie zarazem mdrcom praktycznym, stwierdzajcym naocznie caem
wem yciem prawd swego ogólnego na wiat pogldu.

I

Digitized by Google



510 § 13,2,1. DOKTRYNERSTWO.

1. Doktrynerstwo i yciowe oDowiskl fllosoftu RAiska

pomidzy teoretyczn i praktyczn dziaalnoci czowieka jest jednym % objawów po-

wszecbuoj zasady podziau ])r;i< \ . Jak wszdzie, tak i na tem poln, zasada ta nie daje

si przei)rowadzi jednostrunnie hez naruszenia organicznej spójni pomidzy funkcmmi

ywc^^n ()<ohnika. To to niwic o teorety<'znei dziaalnoci Timysu, n]aniv H-la.4ciwie

iia oku tylKo iir/cwiiii-t; inynlowej i poznawczej czynnoci nad Uziaianiem j)rakt V' znem.

a dalecy je.-tcciiiiy oil mnicniania, jakoliy istnie moga bezwzgli^nlna przeciw sawuot-i

midzy teory i praktyku, jakoby toorya hyla Jiioliw bez pewnycli czynników t<u

piaktycy.nego, a dziaanie mog^o al rozbija pmwidowo bez pewnego udziahi my^
teoryi* romimo to, nie brak wród ludzi objawów wycznego rcnwojn Icadego z tj^

czynników w kierunku jednostronnymi doprowadzonym do ostateczooaei. W nkrnir

abfitrakc3'jnycb funkc3'j umysu zdana si wtedy, e ezowiek staje ai jakby piOBt ib&>

Jeyn mylc, wytwjirzaji- rozliczne; mniej lub wicej naukowe pojcia ogólne, potN*

dy, teorye, pozbawiono jednak ogólno ludzkiej doniosoci, bo nie ?.|c/.:i si z pozosta'?-

nii funkcyanii orraiii/inu spo''('znr'tro. Filozofowie, socyolodzy, politury, przedstawiaji

si wfi'<ly jakby optani rnonomani tcioretyzowania \*i'7. rolti i koca, i sdz jakir-

by ws/atko w wiecie spiowadzao si wycznie do ich wymuszonej kazutstykl

a cjie 8Z(-zcie ludzkoci zaleaiu ud bezportMiniego piv.eistoczenia dany cli stosunków

wedug ich wzorów abstrakcyjnych. Fiat JuJititia^ paeat muudus, oto haso U^go

rodzaju jedno»tionny<;b umysów.
Umysy tego rodzaju w ycin znane s pod' nazw dokiry}iti'6w^ t. j. ludzi, kt<V

rzy dla swyob ulubionych doktryn, mjcych zwyko cbankter zupenych ab>py<

z zimn krwi przynosz w ofiorzo zarówno wasny, jak i og<61no ludzki dobrobyt nuit^

ryalny, spoetrzny, religijny, aby tylko zadosyruc/ynic jcHlnostronnemn rozwojowi

ab>trak«yjnej myli, llistorya podaje nam, niesU-ty, bardzo liczne przykady tAkiei:'

doktrynerstwa i to nietylko w zakres i- <!;\n(K.i spolerznyci i politycznych, aie i m
polu naukowmi, jak równie w dzi»'d/ini«' (wMif/ori arty<ty<-/.iic).

Na polu uaukowem czyli «'zymius< i pt/niiv\ c/y<'h. doUti \ lu istwo pr^yjumje <bi

raliter jednostronnego /oi mulizntu. (Jdy mysi nie uwzgldnia naleycie laktycznyd

materyaów wiedzy, duwiadtmenia wewntrznego i zewntrznego, oraz iydowyci da-

nych, natenczas utraua coraz hardziej swoj tretr waciw i ogranicza si powtananis*

oderwanych czynnoci wedug pewnych jednostronnych tbrmul logicznych. Ohanktnr-

stycznym wzorem takiego doktrynerskiego formalizmu jest teologia i filozofia wieku*

rednich, wogólc uczono*' schidusti/czna^ W3'twar/aj;i( i ll^ljrozliczniej^7.e kwc^stye i naaki.

pozbawione naturalne;.'o zwizku Z istotoenii potrzebami i di^.nociaiui iycia um>'Bowi^.

J'rzyklady takiego formalizuiu. graniczcego rz<to z bezmylnoci, zob. midzy ioocBU

w mym Wi/harhir I."(f>l:i -tr. "i<< i iiint.. <ti;i/, l.'>5 i w\<t

Ni«* nale jednak si^M/i. , (ego ru !/,.iju wytwory doklrynersf wn s wyczni

wlas* iwoNt i wick<'>vv redni* li. aibo, e wy>tj»uj na jaw gównie w za,kres!e spekaU

cyi „metafizycznej,' jak to pr/.e. iwnic.y metalizyki czsto uir/vmuj. Nie brak uh i iti

polu kwitncych w naszych cmsach nauk ^pocyalnych: lingwistyki, archeologii, hi^tont

socyologii i nawet przyrodoznawstwa. W U*in ontatniem np. zasady: roacwoju. sraJki

o byt, mechanizmu, oraz ruzlic/nn doguiatyi?zne zaoenia mateiyalizmu pizyjmuj tasta

charakter doktrynerski i wywouj zastosowania w duchu czczego formalizmo, Ws ma-

bioru za}<adni(%ego pytania: czy i w jakim zakrt^sie pojcia ogólne wsp^Mczeemego prTF'

rodoznawHtwa mogf{ hy zastosowano do innych nbjawttw ytia; czy fakta pozwalaj v%

tego rodzaju zastosowania, czy to iOL'actweni i rónorodni ifi'a swoja pr/ewy^/n? 1

kre-i ciasnych doktryn, zaizerpanych z itnircli dziedzin wiinlzy? l'rzy rtt?i-i"r/»'

auyih kwentyj uatraMli.smy niejcdnokruluie na tuki doktrynerski formalizm w zakn-.^
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§ 13,3,1. DOKTBTHERSTWO. 511

pnyiodoraawstwa (§ 11), PodobniesI doktijocrstwu sawdziczj swe iatnienie ta-

kie nmowolne objawy nowoczesnego art^smu, jak impiesjoniznit wibiyznif dekaden*

na i t. p.

Naj^rBzy jednak rozwój doktr)Tierstwa napotykamy w nauzych czasach na polu

tl4noci spoeczny! h i politycznych. Xa tom polj doktrynoray stanowi przeciwstawno
wzgldem w^spomnianycb powyej ini;dr'*w praktyczny cli (i IS",!.). ('\ o^tntni kftr/y^tali

z szerokiego i sumiennie {)r/otia\vioiu's:o (loswiiidczfMiia yciowoifo i /. nu-^t) w} umlzili

««e nauki, majce na oku prawdziwo dohru spolczcn.-twa. Dukiryuci7..v w.spur/.f>.>ini,

praeciwnie, nie znaj ycia i nie chc go ziiar, lekcewa faktyczny ustrój spoecz-ii-

"twa, nie pytaj o jogo istotne potrzehy, ani o jogo dobro, lecz przyswoiws^r aohh' dro-

g abstrakcyjnego teoretyzowania pewne pogldy spoeczne luh polityczne, doma^^aj si<:

wprost, aby ycie stosow^do si do ich formu, pizyczem spoazezaj zupenie z oka nie>

ud7.itune warunki stopniowego razwojn. Jeeli owi mdrcy yciowi, zatopieni w szcze-

giVach, nie dochodzili jc-zrzo do najwyszych filozoficznych not^iMnio i nie wyraali ich

zasadacli, ohejmujcych cay obszar dziaalnoci praktycznej czowieka; to doktryiK^rzy

prz<'il.stawiaj przcciwlcL^ jotiuo>tronno: pozostaj w sferze sattiych tylko o<,'ólników.

wa!''^:, jak mówi, wyczni*' o zasady'' i da/;\ do przeksztacenia szczejj^óuwych sto-

midLl./w wetlng owych a>straki yjnyi li otj^ulnikKW l/i-z \v/n;l,jdii na irh yciow d«)nio-

>ios Dla tego te dziaalno praktyczna doktrym iuw /^uwycztij jest niebezpie<'zn

dU dobrobytu ekonomicznego. spoeczn('go i religijnc^^o narodów. Wysze i bardziej

nkomplikowane ohjawy ycia powszechnego poddaj iezporednio swym osebnifsym za-

ebdankom i przez to nadwyrj prawidowy rozwój spoeczestwa.

Dzialjc w ducha zaznaczonego powyej ideau, filozof prawdziwy nie daje si
ii>i(llair przez adne agitacye doktiynerów. Krytycyzm (zyni go ostronym wzgl^em
wla^inej t obcej ideologii. On rozumie dolirz(>, e kwentyj yciowych nio mona rozwi*
2;i. Ih!Z 'iumiennego badania ycia i faktycznych warunków jego rozwoju. Przejecie za-

t-tn (h1 teoryi do praktyki opiera zawsze na rozwanym iiwz/jliMlniciiin danych warun-

t» 'W Uuu* a szczególniej faktyr/nego <tiuii kultur.\ uiiiy>o\vcj i >iiit!i i /u* j. To zas

uwHliiia go raz nazaw>Z' ud owego fanatycznego uporu, który rzy z dogmaty-

ih^M na^itrojeu doktryncrów.

Podobie i dio do ogólnego na wiat pogldu, w swym prawidowym rozwoju,

oi-hrania prawdziwego filozofa od zbocze doktiynerstwa. Wlezajc Hwój byt jedno-

stkowy w ugólny ustrój wiata i spoecznoci ludzkiej, przekonywa si, e jego wasny
dobrobyt zaley zasadniczo od dobrobytu caoci, wic tego ostatniego lekkomylnie nie

aara/a. T'o4«zueie wewntrznej cznoci ze swem otoczeniem, wyjanione filozoficznie

i»idzi w nim poszanowanie dla wyników pnu^y poprzednich pok(de, dla porzi\dku ^po-

lL'czneLro i pmwa, i zachca go do sumiennego ^penienia swych obowizków wz«:l<,'dem

przyrixy. ludzi i lioga. W-ktitrk t-L^-o nie przeciwstawia 'iwych osobniezy^ b d:r/no<:i

taktycznie danenui ustrojowi stosunki>w ludzki'-!), b-i-? tin n-tatin ]o/.\ j luiijr za iMiil-ta-

A<: dla swej wa^^nej dziaalnoci yciowej w kierunku wszechstronnie uzasadnionych

'iów prawdziwego post»^'pu.

Jianlzo trafny wykad obowizków yciowych prawdziwego filozofa napotykamy ju
1 KABTEjSTUsZA We Wspomnianej (utr. 10) pracy : O w€tt>dtip» W d-cini rozdziale tej

>iaoy p. t. uelues r^left de ta mwalet mówi on w tyra wzgldzie, oo nastpuje:

Kto na miejscu starego domu, buduje nowy, ten nie moe st^ ograniczy bnrze-

tiem starego, lecz my.le<- musi zarazem u Hwojem pomieszczeniu podi^zas fuimej robotj*.

'ódoliiiie i Hlozof, poddajcy w.yzystko.wtpienia (zoli. § O.i,,), w celu o|areia na no-

syct fundamentach wasnego na wiat pogldu, ni- moe czeka*' w s\v»'j dziaalnoci

i^kt\ «-zn< j a dokona o;*tt« * znic -wcj pracy myli i dojdzie do n<twych zasad za-tf-jiu-

i^ych dutychcasowe, le«z w przecigu saiuuj tej praiy musi sii; kierowa pewncmi,
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512 § 13,2,1 DOKTBYNBRSTWO,

choby tymcmowemi zasadami moTalnemL Tnaczej byby pozbawiony wogdto mcioMd

rossnmnego dziaania a do chwili nkoctoiua swych poflsnlciwa teoietjcsiych. OUi

taldenii zanadami moralneini, obowi^ojcemi kadego filosofo i podczas najbardziej tay-

tycznoj pncy myli, s wedug Kartesjosza nastpujco:

1) Bdi poshtszni/m prawom i zteyegiom kraju, tv kót-ytn ujesz : miej religia

it}n)j^ w p ><i:r(nnicaniu i nie zmieniaj jej, a w jwzosah/ch ftprawacJi kieruj m; yknim

ludzi najbardziej rozwanych, dalekich nd rr^zrll-u-i ,,fitnfcrznt>sci i najmniri .Mit^ujo-

cifch od pou.tzech)!)'' znnnjfch znmid. Wyiiiagaiiic to i''>t k(»nioczn'iiJ, poni* wa pulda-

y.\r rozbiorowi panuj/ *' jioirbuly spole«*7ne i inuialnc i ni<' d(»>Z''iiNzy w tym wz^-Id/ii-

j»'.szrv,o do wla.suyi li, iialeyt ic utfruntowaiiyt h /ui>ad, mv luaiuy pra\v; wyst^powaf' prze*

eiw panujcym porzdkom, lecz uzna w nich winnimy nieodzown podstaw dla tktt-

dienia naszego stosunieu do spoeczeiistwa, Ictdremu zawdziczamy nasz byt nniy^owjr.

om mono samodzielnego badania zamid naszej dziaalnoci.

2) Bd 9taym i tftonotoceym w dziaaniu wedug pn^^^ej rag Msady^ a cAo-

by ta zamda bya wtpliw, to rzytnaj «/f jej n)'^ziin<'/),i}e,j(ik gdyby bya prawdóiui,

Podr<'»nik, zab^ziwszy w \es*w, nie powrinien zmienia co chwila kierankn nwoj

droiri: lecz obrawszy na podstawie sumiennej rozwagi pewien kierunek. powini

\;o -\r ti/yiiifi.' -tile i Tlie zniicniii' !h^z Imrdzo pow.inyrb powodów. CK«<y

kicimirk (dnany nic (lojjruwiid/il lin jiicrwutneiro i^Mii, to go pr/ynajiunioj z la^u vy

prowiiU/.i na iiej><«', g^dzio mu pniwdupodobnii' l<'i>icj bdzie, ni w lesi*.

3j Staraj si zausze zajianowa raczej nad namym mb^ anieli tiad Ijffcnt, ^
ic raczej da tmiatiy stcych praynic, amidi porzdht wiata, W naszej moiy ml*

daj si tylko ezynnoci naszego umysa. Ody ti^ poddajemy niozalenemo «l aft*

porsHidkowi wiata, natenczas uwalniamy si od zbytecznych pragnie, niedjcyii

urzeczywistni, t zadawalamy si naszcro pooeniem. ^Na tern, dodaje Eartezjnsi, pu-

l'rrala gównie tajeujniea owycb filozofów, którzy wyzwolili si z pod panowania !»•

luitnosci i pomimo cierpie t ubóstwa w ^póI/awiKlniczyli z bogami o szrzHwosi
4i yic Irkreirac pruey innyrh Indzi, filozof fHHrinien przez cae ycic praco*e'i<.

nad rozti-ftjem sircyo rfZffinr i trfdhffj si sicoich jwf<p(nea nawzi^id jc j*i>z>\finiu /»''

li dy. J);inor' ta naitdnj.i du-5/i; filozofa naj-jod-zcin i najezyst-/oiu zaduvvol'-ni*^?, j>v

kie w yt iu osign^i moe. Woijec tego zadowolenia nic w yciu nie urn dla dk-'

wikszej wartoci.

Powyjtze wskaz('>wki Kartezynsza i dotd nzna naleiy za obowizuj ;^ce dla b-

de<ru prawdziwego filozofa. Obejmuj mie z jednej strony zdrowe zasady mdro rj-

ciowoj, w poczeniu z filozoficznym krytycyzmem, a z drogiej uwydatniaj ja^mo rsói-

cc waily doktrynerstwa, wynikajce z IckccYraenla njprostszych wymaga ronnu

i sumienia.

2. Idea IHOZOfa w dziejach tilOZOlti. Idea ludzki* j .!o>konaW

.'tczy si jak naj^irilej z ojj:ólnyin rozwojem yrin innyslowego czowieka. Stn-ownif d-

zasadniczy tli wadz umysu piv,yjmnjf' on cluirakter i'>tetyrzny. lo«jifzny, hih iin-rih'

(Jj 7,1 ). Maje za na uwadzf <ele hid/-kiej dziaalnoci . mo<'ni\ rozrunir ut^hurr^

iluzoliczny i tran^^cimdi-utalny, f/yli relijjijny idea! i /iuwiuka iluskouaogo (zob. str. I'**

i nast.). Ten ostatni podzia wystpuje najwyraniej w dztejaci etyki i l<:zy sb; t<«

najcilej z rozwojem filozofii.

Mdrcy starosiytni, o których mówilimy powyej (§ ld,i), przedstawi idrt

luddiiej daskonaoci z punktu widzenia utylitarnego. Tch mdro iydowa, opieii|V

si na codziennera do^wiadczenin. ma na oku przedew^^zy^tkiem poytek spolecsny i

zostaje w sferze Iezporednioj praktycznej dziaalnoci.

Z chwiln pi-zobudzenia si zmysu krytyezne^^o i pojawienia si filozofii, jako w>
ki o r>-!ia(;h ebaraktery^tycznycii, nic mona ju byo ogranics^c ideau i^zowieka doaL^
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nitogD san mdrod praktyczn, lecz musiano awzgldni rjutaem roswój poznair-

CjA czynnoci u&ijsu, a to miao aa >^kut4;k, u idt^u) czowieka utosamioDO a iluza-

Urn piawJziwyin, opicnijcyin sw ni{\»ln)c yciow na krytycznie uzassadniuneni poj«;( iu

=;ieM<' i wiata. Taki idoa czowifka. jako filozofa, napotykamy n < •'reków

I K/..v)iiiaa. U sieli filozofia staa si njwyszym wyiuzeiu ilostpiicgo dla uich bu-

maojiciiia.

Chr/ecijastwo nakonicc rozwin;lo najgbiej idea ludzkiej doskonao.ia w duchu

religijnym. Wywodzc swój pogld na czowieka, jego obowizki i praoznaczonio z jego

undnktej jodnorodnoci z Jiogiem (Ojciec i dzieci) i widzc jedyn diogi' do zbawienia

ode liegD i do doskonaoci w pojednaniu ludzi z Jogiom ; clinsecyastwo zastpio sta-

n^rfaiy idea surowj sprawiedliwoci (zl> za zb, oko za oko) ni^wyszjiu ideaom

inonlaym, ideaem uczjmii mioci ludzi midzy sob, nawet wzgl^em \\i(il:ów.

w iclu wytworzenia z rozerwanej ludzkoci jednej bratniej rodziny, rozwijajcej si
prawidowo pod opiek iiiilo-^ -i ' o/cj. Wobec wzniosori tej nauki, staroytny idea

iiK.ilrca praktyeznet,'o zeszt-d na jjlan dalszy i ustpowa w yciu coraz liardzioj miejsca

ideaowi prawdziwego ihtztctjitNim (zoli. te wy<'j >tr. 4iU). Idea zas tilozola, odst-

piwszy na rzecz chrzecijanina swe czynniki etyczne, przeksztaci .si w dziejach uowu-

ytoy^ w idea badacza^ uczonego^ z ciarakteren> i»rzewani(! teoretycznym. Obecnie

astanawiaitty ^i bliej tylko nad rozwojem ideau filozofa, jako i^czcego w sobie bai^

nDaynie teoretyczne I praktyczne, poznawcze i moralno czynniki umytu ludzkkigo.

Jn Taes nie zadawala si sam mdroci yciow, lecz uzupenia j samo-

tizieln prae myli nad ogólnym na wiat pogldom (zob. wyej str. 4(18). Jeszcze gt^*-

biej pojmowali poti-zeb tukiego uzupenienia IUtagokas i Fabmismidbs. llerwszy -
czy swe pogldy na ustrój ycia spnecziiej?o, oraz dnoci praktyczne, urzeczywistnia-

ne w zwizku |Uta<_'<>r"i<kiMi. /. ]U)j<;« ii'iu por/;iilkii wsz«H;hwiatowego i jego iiiati-nia-

t.iK^oej prawidowoci i iiarmonii. i'AKMi<:.\j!>Ks /.as opi^Tal sw nauk o nmriio.->ci i uiu-

'/.ie ycia, powi«^onego zmy.-som, na pojciu jedynego w sobie bytu, dostpnego wy-

iH<-znie dla rozumu i myli Zob. co do nich odnone miejsca w Historyach filozofii

l'EBBBWxeA i Fawuckucoo, oraz moni^grafi, któr wyda U &teczRBBOwicz-WiKczÓR

p. . i^infientdes, filMof z Eki, jego inmtka i jt^ znacienie 1868.

Najpeniejszy rozwój ideaa lilozola w wiecie staroytnym przedstawia Sokratbs,
tak w swej nauce, jako to w (.aoj yciowej dziaalnoci. Tosobiony w nim idoat po-

siada dotd wysok donioso dla kadi uo filozofa^ który nie chce by<'- tylko tooroty-

<v.uym badaczem, uczonym, mylicielem, lecz dy zarazem do urzoczywiiitnionia swych
iUUMd w yciu. Oto gówne rysy tego ideau.

I'rzy^tpujc do prary nad nroliicuieni samodzieint<:o na wiat pogldu, Sokra-

tes zaznajuuii si gruntownie z pi^nuiuii i nauk swyeh pujirzednikow nu polu fil(»zofii.

Nadto, za przykadem wspomnianych w ti-j <hwili greckich mylicieli, przyswoi! .^t)bie

yniki wspóczesnej wiedzy i na polu innych nauk, .szczcgólnii^j mateniatyki i a>trono-

ufi, przycem nie zaniedbywa poezyi i muzyki W celu bliszego zapoznania t^i z gra*

Biatyk i retoryk acsQsezal na lekcyc sofisty Prodikosa, który wyrónia si od innych

solistów moraln lendency swycb nauk. Jego wykad znanego podania o Herkulesie,

tojeyiu na rozdrou midzy cnot i wystpkiem, wywar gbokie wraenie na mud^-m
-kikratosie, tak, e w póniejszym czasie czsto o tym wykadzie wspomina, jako o wzo>

"Ze moralnej nauki dla modziey.

Pomimo wysokich zdolnoci dyalektycznycj i i»on)inio przekonania, e poznanie

amegu siebie jost najwyszeni zadaniem czowieka mylcego i e mota opTu si na
em poznaniu. Sokrates nie poswii^a ^\.- w -poN<',h jciinosfronny iMniniij kniif'ni]»)Hcyi.

)w>«em, lubiJ towarzy.stwo, <:litnic [ir/ciiywal i d^.skutowal z ])r/\ larinlmi i od

nacza si zaw.sze rzadk pogod urny>u. wesoasci i dobrym humorem. Nadto
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dalekim hy\ od pnsosiuly w tym kioniukii, <>d lekkutnylno^^u i powienEcliowncgo tidcto-

wanm nuczy powaDyt h. ywró i swoboda myli nie Oilabiajr w nitu sumiennej ^wj

nad poznaniem prawdy, ani wzniosego polota dnuha ka D|w]nMSEjm Mc^ytom wiedi;f.

Swe obowizki spoeczno aponia Sokrates pncykladnie z wyneczeniem si»} wne*

kich wz^lv<lów (iMibnii /yi li. .M ij;i,<- I tt («tordzi''^' i. przyjmowa udzia podczas wojny

l»f'loponeski<'j w obl«;eniu Tiftitiu i ocali bro i v» ie rannemu Ab ybiadfisowi. i hm

lat p/nii>i walizy ptul Dcliiiiii. (rdzie znowu AleyhiiuU»s mia sposobno wywdziczv r "iu

sw<'mu ini-(r7(v\vi i ti! roni*- iio od niopn;yjaciolski<'h rio>ów. Nadto Sokrafo^ CTiajdowal

>j<; W szcn^ja' h ])0'li /n> 1>if\vy pod A iiitiiioli^iMii. Wf w<zyvtkicli tyh walk.n i nizni-

<-Ziil sii; nadzwyczaj iKi iJwuir i pruwdziwi^ n tciakojjii. Stary wujak i woJz Lati-^.

który widzia Sokrati'sa pod Dtdium. powitnlzia o nim do swoj,'o przyjaciela: .^Zajw*-

wniam eiy, e gdyliy wr^zyscy ))yli takimi, jak on, ojczyzna ljyal»y sz«-z<.'^liw i hi>-

byaby tak strasznych klsk doznaia/'

Sprawami polityozncmi nio zajmowa si Sokrates zbyt ywo, nie cbe^ si nad

niiart* odiywa od <rl<)wnyeh zada swego powoania. Z t^nu wszystkiera doradza s^T^

uczniom i licznym .siucbaiSEomt aby sumiennie tauwaii nad porzdkiem prawnym paii^^twt

i jciro in'<tytucyj i w razie potrzeby, sam. Itez obawy i liez wz«»ldów osobistyrh. ^v\-

^.r>;ptnvn <'t5»'riricznie i>n^P'iwko licznynj partyoni pnlityc-znym. demokratom i oliirarcbotit

1,'dy doliro puliliczne wym;«_>a}o. Swiadc/y o Unu miydzy innemi m<»wa. kt<>r jak<'

rzionck rady {ii«;ciusct, z naracniim >vvolH)dy onobist'j i nawet ycia, wyi^lo^i w olircr

nie wo<lzów od nieslusznycli oliwinic dcmav''t»K'>^v w sprawie bitwy pod Arpinuzami.

1V2 sam szla^ietn odwag^ cywilny wykazuje je«zo pu.>.t<^powanie we wasnym procesie

kryniinaln^^mf jaki mu przed sdom narodowym wytoczyli jego wrogowie :Meletos, Anr-

tos i Lykon, oliwiniajc go, e swemi naukami obraa bogów i pstge modsioat atesk.

W pov/.;iiiowaniu dla por/iidku prawnc<ro podda si Sokrates zo spokojem ducha Di<-

spiftwiedliwcrau wyrokowM ^imierci i odrzuci bezwzgldnie propozycytr przyjació oc«b«Bt

swc'_'o ycia ucieczk. Z dnii/iej jednak strony w pocTiiiciii swej gmlnooi osobL-tcj ni--

i;lit ial prosie ,'i;dzit)H- o n^-^ka wlenie, a po-tanowiw-zy wypir prilnr z trucizn;^, tiznal

• \v<»j ohowijzck w \ (iiAs icdzic"- narodowi raz jeszcze <.'ni/kic -Ihu h prawdy, al \ upi-

ini»;ta i pomyla o rodkai'li t)calenia od zepsucia i upadku. W ninonie swujcj jM>vii

-

dzia Sokrates midzy innemi. tuosc moj pokadam w tern, e ."-prawiedliwe jest t<i,

co mówi i niectiaj czc<,ro innego nikt z wati sit^ nie spodziewa odemnie!"... f^Wsak

ja, rbodzc pomidzy wami, nic zajmuj .si niczum innem, a tylko namawiam i aio^

itzych i starszych} abyiuo nio wpierw i nie z takim zapaem powi^li si aabien:

okoo data i majtku, anieli troskliwoci o dusz, aby si ona stal jak njdoskona«^

i do\v(jdz. o enota nic jcit wynikiem )o<,'aetwa, lecz i liogactwo i w.szystkie inne Jr

bra ludzkie, tak dla poj-dynczegii czowi<^a. jak i dla narodu, wypywaj z cnoty ".

..fu-^tajiiliym ouirzajjp. Ateczycy. jelibym ulkszy si mierci, cy.y inTiej jakiej kar;

i>pi:'i t stanowisko wtedy 'j'\y jiii wedle przypuszczenia i rozumienia mojetti. r'»

ku/aii' l<c_'. e y< ie swoje powiai- nem powici ukochaniu mdroci, oraz iiadaniu >v

mei/ti >ielde i inny-li. Zaiste potv\Airm; l»y to byo I""... .Wobec teg^o, rzec wanj moi-

ezy mnie uniewinniacie, czy nio uniewinniacie, ja ju postpowa inaczoj nie bd.;, ob*

iiym mia nawrt tysiiy nizy umiorac'." ^Gdybycie nawet obecnie uwolni mnie chcidL..

i rz4^kH: «>Sokratesic, t3'm razem nie pójdziomy za rad Anytosa, pnedwnie, nwalin-

luy ei, pod tym jednak warunkiem, aly nadal ju nigdy nie oddawa si takim ba<if

niom i nio zajmowa si filozofi: jeli ci jednak kiedy przydybi na takim uczynku, u
niien skazany zostaniesz*'; otti, jelibycie mnie pod takbn warunkiem uwolni ).!

• •f. ui. rzekihym wam: ,..\te(7,ycy. kocham was i tul was do mego serca, ale f''

I IV I I r> •('• I*n'jii. aiiiidi wam. i p<'»ki meir<> istnienia, póki si m(»ich starf

uic prze tan i:avuc sie ku ludru^ei i was zagizewa ku niej."... ^Trudno. u^[W»^
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nie na t» ii jolopa. aliy urwc pr/.<'d smiorri; daloko trmluiej, zai-stc, jo.st uciec pnu'U

uikczemnodn. l»o oua hu/A ci.sej od iuien i."

Po ogoszeniu wyroku iuiorci, Sokrates mekl: „.le^li .^dzicio, e skazujc ludzi

ai mhrr. puwstngrmacie kogo od e/yniunia wam wjmtów, o yjocio nic tak. jak y
mlflyf Jestecie w.Udzie. Taki sposuU wyzwalania si*} jost i niesnpenie uoliwy
inie9ilachetiij;anajaczeiwsxy i najprostszy zarazom j&st: nii wycina innych, tan pracowa
nad aamym sob, dhy >ih- doprowadzi do Jak najwikiizoj doskonaoci.'' Ws/^ik/o

dajn od was jodnoj tylko rzeczy. Kieily donon synowie moi, zeni(^ij( io sii; na nich,

i!i»^owir\ doknr"/:ij(' im tak sani<>, pk ja dokutzaleni wam: jeeli zdawar si wam l»t,^

•Jzi». i? wi^cej tvo^/j'7 si o imijtok, all)o o r»»ko|\vi(>kl>:\d iuneL^o, anieli o cnot,

i u-7t-]\ vvyf>hra/ar soliic Iw^d. (; s wielkimi iud/mi, a lid nic/.eu). kar/.''t«> 'u-h tak

-aiau, jak ja \va>. e liie dliaj o to, o co dhac powinni i e, li<'>i: wie * m niy.-^l.i t) -ulde.

oiiu nie nic s warcL Je^ili tak postpowa bd/ieeii'. wyujienjycio pu»-/ to sjjrawiedli-

vcm6 i mnie I synom moim.**... „I^ocz oto i czas Ju na nas: na mnio, itym paszodl

ztd w obj^ia mierci, na wa,H bydo wrócili do ycia. A kto z nas ku lepszej poda
Joli} niewiadomo nikomu, prócz jedncrro Ikig^a!**

Gdy jeden z pr^jaciól litowa sit; nad .Sokratoj»f»n, c ma umrzei'' niewinnie, po*

wiedzia mu: «C^y bybyn hardziej zadowolonym. L^dyhym umiera winnym?"
Nie uianiy powodu wyoy tu Idiej tilo/oHi Sokratesa, ani pr/,e<l stawia sz<zej„'iV

1
1 vo ohrazu je'j«< pr (laf^oj,d» z!U'i (lziMaIn(»st i. W min jednak zamknicia ninit^szt^j cUa-

niktory^^tyki, potlnusimy jeszcze nastpujce rysy.

Do trudnej,'o zadania nauczania innych. Sokrates przystpi dopiero w witku du)-

r/.Jiyiu. ijdy san) doszed ju do zupenie ju-suegu^ w>zecUatronuie i sanjodzioluic uzasa-

doionc<j:o por^ldu na wiat i ycie. Pomimo to, wiedza i dowiadczonie yHowe nie

nape^ialy go zarozumiaoci, lub pyci. Przeciwnie, nikt od nic^^o ^Ml)i(;i nic pojino'

val caej ograniczonoci i uomnoci wiedzy ludzkiej; nikt to nie by od nienfo skro*

moiojazym i z wiksz prostot i szczor. oi nie pr/ymawa si do swej niewiadomoci.

Gówn swoj zasug, Hzezególnicj w stoHunku do lekkoniy.lnydi i powier/.clu)wnych

Slotów, upatrywa w tcni, e ly wiadomyiu lirak"'»w swej wied/y. L-dy tamci, nie wie-

'h;v; wealo wii rej od nit^L'0, mieli si xn mdrych i szczycili si pr/.ed wintciti swftj:!

iiauk. Jedno tylko uznawa zn rzecz ui. wtpliw i za konieczny ])ocztek w?^z<'lkiej

wiedzy prawdziwej, u mianowicie, puziuuaf' sanie^^o sielde, trhsze wniknicie w umy-

sowe i uuiralno potrzehy swe<:o ducha, oraz sumienn duo> do zaspokojenia tych po-

trzcl». „Najwiksz ciemnot*;, mawia, zdradza ten, kto twierdzi, e zna jak rzecz,

j^j nio zna."... „Napewno wiem, e zl i haniebn jost rzecz postpowa nic-

{^rawiedliwio i okazywa nieposuszestwo doskonalszemu od siebie, czy on jest Jlogicm.

ny czowiekiem.** W tym te ducha dowodzi, o najwi- kszem tiohrem czowieka

w ydu jest obcowanie z ludmi cnotliwymi i wspólne z nimi zastanowionio si nad sa-

mym sob i ludmi. Bez te^o nie wartol»y y- na ziemi.

Z gliokiejfo poczucia tej potrzev ohcowania z inurriti w celu rozjanienia u la um Ii

poj o f^zowieku i wiecie wypywa liezposn-dnio ory^iinalny charakt-r dziaalnoci pe-

dacogieznej Soknitc^ji, tak i^cisle zwizanej z mh ó-Lro tiiozoti. ICada wsrM jei,'o

liiznvch r«»zmów. które si odlyway zazwyczaj pultlitzuic na ulicacli Aten. oraz lucsiad

w duuiacli zwolonników, w>kazuj«! naocznie jej^^o niezrównan unaejtno wyja.uienia

aaj trudniej szych kwttótyj filozoficznych przy ponioey dyskusyi, majcej za punkt wyjcia

oodzieiloc sprawy ycia. Od nich Sokrates potrafi zrctznie naprowadzi myl biesiadni-

ka na rzeczy powane, na zagadnienia njwyszo wiedzy ludzkiej i przyczyni si do ich

MZwi^aniA drog prost, uwzgldnijc wsz('rb.<trunnie gijliszc potr/eUy umysu ludz-

kiet,'o. W tym duchu natrzsa wszystko, co tylku mogo ziij czowieka my-

aijcego L mia pizytem zawsze na oku prawdziwe dobru zan^wno przyjació, pr/cciwni-
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ków, oraz spoeczestwa, lio/jmiwial to z kadym bez wyjtku; nie etJuSi t6-

niey lui^Uzy ebrakiem i bog:a('zeiij, pitwtakiem i wyksztaconym, oceniajc fsowieka

jodyn io wedug jogo wartoci wewntrznej. Wystpowi za z ca pot«;g swej lu^

pizepartoj argamontacyi, zo sw ironi i pogard, ze swym gryzcym saikazmeai,

pTZociwko kaidomu, kto wiadomie lekceway wymagania logiczne i moralne moyso

Indzkicgo. poczin io prawdy i dolira. i to bez wszelkiep-o wzffN;dii na stan i znamoie

Mpn.czne takic h pr/.eriwnikuw, W ten sposób mói,^l slusznio powiedzie o sobie, »
j.ikliy ojcioo liilt lirat >tirszy wodn^ si swoioh napmwad/a na drotrt; prawdy i cnoty

kadego. kt(» u niciro szuka rad liili nauki. A czyni to nic dl:i jakidikolwi-k wzul^-

dw osolii^fycli. lut) z aiiil»iryi. 1*m z wyli znif z < zy-trj nii»».s( i [rawdy dla prawdy,

dobra dla <lol»ra. z i;lt;lioki'j r/.ri dla lM)<kicb "'zynnikow duclia ludzkioiro.

Sokrates l»owiem pr/,oj»;ty by zarazem ;>ordeiznji poboDO.ei. I znawa on dm-

anio Doga zarówno w preyrodzie, jak i w duchu Indzkim i domag^ si«^ posnszflstwa

dla glosii lioc^o, odzywajcego si«} w kadym czowieku (jegoosct[i6vtov, jako^jWjtw
ifoó). Wiara w opatrznoM> lio i w ostateczne zwyciztwo prawdy i dolirego pizesi-

kaa jcpfo potrid na wiat i przeznaczenie ludzkie i bya dusz caej jego yciowej dzii*

alnoci. Wiar te opiera jednak jako filozo' na rozbiorze fiUctyrznycb danych pr^rrody

i poczucia nioralnoiro ey.lowieka ^zob. wyej atr. 221^.

Powyszo ry^y wykaznjj^. e Sokrates j«'dnnczyl w sobie harmonijnie r^\Tiniki

£rlb»ikoiny>lneL'^n bad;i< z.i i snniienn<'<_Mi pracownika spoleczneLrn. To te zjedna sohit

Ncidri /.nu iiiilo>r i najw\-ze powaanie nietylko u takiej^o idealnept* myliciela, jakirn

by Tl-^ton, b'c/ i u takie,'o ma czynu, wodza i dziejopisa, jak iii^ENOFONT. Pioruait

nazywa go najlrp zyni, najrozumnicj^zym i najsprawiedliwszym wftfód Indd; Ksenotot

za tenii sowy zamyka charakterystyki; mf^rca ateskiego, napisan w kilka kt pn

jogo mierci: «^ pomid}' tych, co znali przymioty Sokratesa, wszyscy, który d^ do

cnoty, nie przestaj dzi jo$iZ(»:e iiczuwa najywiej straty jego, jako najdzidniejsMgD

pomocnika w tein deniu. Co do mnie. to wanie dziki wspomnianym wyej pny-

miotom j«"^o. a mianowicie il/.iki tak wielkiej poionoci, v nic nie przedsitra l««'7

przyzwolenia bo«rw : sprawiedliwoci, e w najmniejszej nawet mierze nic wyrzdzi ni-

komu szkody. b'i/. iiws/.cni jak najwik-/!i niós pomne pr/.yja iolom swoim: wstr/crai-

zliweci. e iiiL>i|y nie i>r/,ekad;i pi7.\ inunieiszcjo nad Iep>/.c; dzi«^'ki tak widki' niti rox-

<:\dUuu i, e iiiLily si nie myli w i«»/.tVi/iiianiii <b)bre<ro i ze|L;o i nie potrzebowa w teo

obcej pomocy, lecz posiada .^ani tlosc s.imodzielnosci, aby roie<* wasny sj\d o rzwzac.

iida.i W Htanie zaniwno roznnmio mówi^ o nich i mIImIo je okreli, jak i bada innyrii

ludzi, wykazywa ich b<^y i zachca do cnoty i wszechstronnej doskonrioci; — otut

dziki tym w.szy.stkim przymiotom Sokrata<« wydawa mi fti najlepffigrro i njszrse^
WKzym z ludzi, .leoli za kto zdania togo nic pochwala, niech porówna chankter la-

nych ludzi z podanym przeze nmio zaryj^em charaktcm Sokratosa i wtody dopiero td
wydaje*

Z iKubistoci:^ i tilo/f)fi;| .Sokratesa zaznajamiaj na.'^ gównie wspomniani w te

" liw iii .Mit iiowic : ri.A TON w .\i>(li>tfii (pr/ekl.il puKki A. .Maszkwskikoo IsS). wetllii'.'

kt'ii<'L:o podane -n pow\/-z<' u \ j.i,'ki. oraz szeze.iiiiicj u dyalo:/acli : Kritnn (pm'k;wl

St. SlKOI.KcKIKtiO lS7!h. Fidnti (piZekiad Hr. l\.\sINo\\.sKlK(;( IS-S i l.(u)u.< ipnickliJ

St. Sikklkckikuo 1870). Ksknofont za w MnnunOtUHuh (przekad poKki. majcy
j

wkri'itrc wyji* w Bihlintrrc fHozofuziuj, sporzdzi I']. l\OKf>i( zy.ski (wyjtek powyij
szy wzity jest z p.-kopi^u tego przekadu), oraz w Synijnizyonie, Co do ki?tycm!^'i

oceny tych róde zob. szczegiMniej Tkbkrwbo, 8-c wyd. 1884, T. 1, 115 i nas*t Xadtt |
'/nsluguj tu na uwag: Alf. FouilAr, La phUnaophie <2e Sorralte^ 2 tomy 1874^
W. SoHKi.. I.r j,rnrN th- Soirne IKSj); K. .foi!:, I)er ahlr n. der KenophmMte
ctaf.i 18iK{. W na«z«j liteiaturze: M. <ii»szrzTli;8Ki. yeie^ nauctanie i mier »l
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. krtitem 1858: cl-^rnic zit równic- poiif"/aii\t'a jak pirknii < liar.ikfi'rvsfyk:i Sokniti'sa

w Histonjl (jrtckitj /ilozo/ii Pawlicki kuo, '1'.
I, :5H i nii>t.

.Sokr.it<*s pozo>t» nJij\v\«;zyin idoafiii prawdziwcw filozofa dla wiata staioy-

rnern. Platon nada wprawdzie touiu idt-aowi charakter liardzirj kontemplacyjny i mi-

styczny (zolt. wyej str. 4<U i nast.): Arystotkles za rozwin w soliie i>rzewaiiie

rzynniki teoretyczne i zldia si wskutek te«,M> do nowo/y tne;j;o ideau badacza, uczoneg-o.

nk» przyjmujcego zKyt czynnego udziau w sprawaci yciowych. W duoliu atoli So-

kratesa rozwin(,di idea filozofa szezeirólniej wspomniani ju wyej stoicy Jl

Wn>d nich zasiifjujj\ na szczególn uwag:
L. Annaus Sf.neka. -wychowawca i doradca, a w k(n'icu oHara Nerona (um. (>5 r.

naszej ery). Widzia on idea filozofa i)r/edewszy>rkienj w yciu «'notliwem (facere do-

tet philusophia, non dicere). Cnota. mówi. jest najwyszem i jodynom dol>rem czowic-

k;i. ()na czyni filozofa niezalenym zarówno od wadnych namitnoci, jak i od zmien-

nych zrzdze losu. < )na podnieca szacunek dla sami'g( siebie. poczu«;ie osobistej go-

<iwok\ i staje si pr/ez to ródem najwysz'ijo zadowolenia wewntrznego I''ilozof

preewysza pod tym wzgldem samegti Uoga: lióg !»owiem je^t mdr\nn z natury swo-

••zowiok za przyswoi solde mu.si mdro wadn samodzieln energi (est aliquid

||U0 sapiens antecedat Deum: iio naturae beniticio, non suo sapiens e,st). Idea ten

filozofa rozwin Seneka w pismach: Dc amatautia mpkntis. Ik prorideniia. Dc hrc-

i'iat' tiae. Dc animi traiuiuiUtntc^ Dc utio ct ftcccssu sajiicnis, szczególniej za w swych

Kimtolae moralis ad Luciium. Zob. (Jpcra ed. Haase. 8 tomy, 185'2. Pisma te prze-

oy na nasz jzyk Idskup I). Pilichowski 1771. 177'> i 17sl. Zob. te W. Uimmkck.

Seneka und Scin Vcrhanms zu Ki^ikur, J*lafo u. dcm ChriMfaitlunu 1.SS7. 1' nas

pi>ali o filozofii Seneki: K. Kaszewski. Hibl. Warsz. ISdO, T. I. 2/)7 i nast.. oraz Uh.

Kritzkiewicz. llozprawy filologiczne Akad. Krak. T. III, l.S7.^. str. 122— 21!>.

KpicTETrs HiERopoLiTANirs urod/i si we FryL'ii. w Maej Azyi. by przez

'iuszy i-zas niewolnikieiu srogiego l'pafrMlru<a. dawnego niewolnika, a luistpnie wy-

sokiego urzdnika przy dwi)r/,(' Nerona. Uzyskawszy wolno, naucza filozofii w IJzy-

riiio. lecz wraz z innymi filozofami zo-tal wyirmmym za cesarza Domicyana w r. 04-tym

i przesiedli si do Nikopola w Epirze, gdzi' zaoy wadn szko filozoficzn, .lego

i'laJem zarówno w yciu, jak i w dziaalnoci pedagogicznej, by Sokrates. W rozwi-

niciu za swych pogldów opiera si na ety<'e stoickiej i uzupi lni idea filozofa kilko-

ma wanemi rysami. Weilug l^piktt ta prawdziwy filoz(»f jMiwinicn . 1) zaznajomi si

z naukami swych poprzedników, 2) podda to nauki rozbiorowi w celu poznania pra-

wdy, i nakoniec y wedlui" wyma<_'a prawdziwej nauki. 'J'o «»statnie stanowi naj-

w.iniejsze. ale i najtrudnt\jsze zadaui( filozitfa. Daje si imo urzeczywistni tylko na

podstawie wewntrznej swobody ducha. nizalen(»ei od zewntrznych warunków ycia.

.Swobod t osign mona j^Klynie. rozróniajc jasnt> rzeczy, znajdujce .si w naszej

wiadzy, o<I rzeczj^ od nas niezalenych. W naszej wadzy znajduj si wycznie myli

nasze i dnoci. Prawdziwy tedy filozof panuje nad niemi przy pomocy rozumu: po-

z<)sta(.'m za.: ciaem, )ogactwami. htmornmi i t. p. pogardza, i na tem polega jego

swoboda. On jest wolnym, choby go okuto w kajdany, gdy niewolnikii-m jest ten

kto nad sob panowa nie umie, choby by wadc wiata Cnota wypywa z takiego

panowania czowieka nad sob ZL'odne z przyrod jeiro ducha. Najwyszemi za cnota-

mi s: cierpliwo i wstrzemiliwo : filozof ci<.'le powiedzie sobie winien :z»o i usrzy-

»!/(/ ( av£yoT) XGti OLTTyouiI (Hiok teiro Kpiktet za przykadem Sokrat«'sa odznacza

si prawdziw poljonoci. Odnone poL^hidy jego znajduj si widocznie ju pod

wpjw<»rn natik clirzecijastwa. ÓL' przenika wszi-chwiat i yje w kadym czowieku,

(m jest ojcem rodu ltidzkie<ro; ludzko caa stanowi je<5o rodzin. Prawdziwy filozof

it^t wa.*<wie posannikiem lioga, przyczyniajcym si do rozwoju l)oskich czynników
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(Iw lia ludskioifo. Tc^ru za •cln i o>i:\^ samem nancsanWm. lo<-z pnykadem i od-

d'/.i;ily\v;iniem iia por/.dcin moralne ludzi i popraw iri yria.— Kpikk-t nk' opncowaf

swrj filo/colii pimien?iif. ICzo za. i'»'jo Fl.wius Arriants. ktin^iro mona na-

zwa k,-' ii"itn!i(''ni L\j)iki«.ia. z('''vn jog^o nauki w pi>Tiiat:h: ^'.Izy.^Oii i "E^y ;'.piO'.ov

E7r'.*/.T/|to'j ( I ii.^^M rfiitioiifs } M,ini'nU'- E}>ictt'fih V, o.iniu ksiur porw^^zeiro pi-ma <J^

szy do nas tylko rztc-ry ; drugie za pi>iuo jet-t strcszc^ouicm poprzoduu>go w fomk

aforystyczny. Wydal jo J. i;)cbweigb!iuser 1800, Dw^oanik EpikMa praeioj! z giec

kie^o na nai^z jzyk la. Ho&owi^tSKi wraz z Obrazem Cebesa (piameni ak^orrcnp*

flozoficzneiu vr rodzaju WK|ioiiiniaiu^o, str. 513. opowiadania Phodikosa o HeiknJoie

na rozdroa^ napisanem prawdopodobnie nie przez KRBKSAf ncznia Sokratesa, Io(7. stoiU

top^o imienia w J-j.nm wieku naszi ery >. Wideo j)ouczajc prac o Kpiktecie, zawie-

raj:\c:\ zarazem Lr<:'>z^ or'on<; ot\ki sUtickioj w og/>lc, wyda A». ItoimOFFEB: Die

EMk (h's Sh/ih-rs KpihH ls5)4.

Mak(1's AruKLii s Aktonisi s. ro^ai-z r7vm<ki. Hluzof na tronie (uiu. 1^^0 r.i, oii-

st«.'pujo ju pod niojinlnym \vzirlt;deni od pierwotnej -iirr>\vei etyki stoieyzmi i n^^laje

swemu ideaowi lilozofa (^Imrakter l)ardzi<»j mi<;kki. l*oblaiiwoi- dla ludzkicij uioiima» i

stanowi gluwne znamt»j jetro otyki. li «? zywii jedynie z powoda niewiadomoci: nie

ma powodu ich pot«:piaó, traeba inb nawsai^. .Imitto najwaniejsze zadanie f&leswft, któ-

ry nauk i yoiom przekunar winien kadej, e cnota jest fiama ptaez al njwyneni

doi>rein i ^izczr^cimii oztowieka. Oko nic da na^dy za to, e patrzy, aut noga, e
cbodzi. mówi Maick Aureliusz; podobnie i filozol'. ' w>zclkiej rachuby osoboiraej.

znajduje zadowolenie w iwnioni spenianiu swydi obowii\zk<»w yciowych, w samej cno-

cie. W nim dziaa i przejawia sit- rozum l"/y i to jest przyczyn jeijo niczakIK-ont:

iiic7oiii -zczliwt>ri. Snner.- »jo nie stra-zy. on widzi w niej tylko jeden z oHaw"''w

yci t iKiwszecjinee-o : przej-^cjf w ^tan wyszej doskonaoci. l'oj^ld\ i<- loi^^^hr^

\\:iv< k Aureliusz i)id kouioc ycia w Rozmowach z mmym noh, aapii>anyci po grc<.'ku

l a i.; ioc'JTÓv, Mpdiathnes, cd. .T. Stieh 1882.

AMiriDs MANLirs Skykrjnuh 1)oktbiu8. nowoplatonik, joden z ostatnicb pnedata^

wicieli filozofii staroytnej, niti stanu za kn'»la pockti^o Toedoiyka (city 52& rokuk

napisa w wic^zioniii w Pawii znany traktat, w którym proza przeplatana je^t wioRnani

p, t. Dc i'i>itsnl,iflnn<- philiisnpltiae (od. Th. Obbariu:*, z Itcznemi objanieniami 1813)

Dowodzi on. e lobami liid%i kieniji! o]iatrzno-< boska. Nieszczcia, jakie nawiirdza:

czowieka. iuaj:\ na celu jeuo udoskonalenie. Woliec takie<ro pr/<tkonania filozof prawdii-

wy nio mo/c >i< niidy • •i: ni* -v:. z<;liwym. l'ir<<'( iwnio. widzc we wszy^tkiem rrrv

dzeine |{o'_';i. iioadiiie -i' - l i uoli i -taje sic pirzez tn coraz doskonalszym i [<(>di»bnici-

szym do nicjo. To te j)iy> /^u ujmie bosko.(-i (adeprio divinitatis> Boecyusz uznajf-

za ttstatei ziiy cel i najwysze >z< z-jcie filozofa. Przekad pol>ki Pocuchy fihzofirj sp"*-

rziid/.i .J. A. Uaruziski lOlU: nadto wydano w r. 17:^8 bezimiennie przekad a fra-

uuzkiego. w kt('»rym tióniaez wyznaje, e dowiedzia si o przekadzie Bard^skiego do-

piero po napisaniu swogo.

Zaznaczylimy ju wyej, e w wiecie nowoytnym idea filozofa nstpi oa

plan das/.y wobec z jednej strony ideau chrzecijanina, a t drujnej bada<'za, ui-zonoi^.'

fzob. str. hV.\). rif rwszy z tyeh ideaów sta ni wyrazem ogólnie ludzkiej doakonaeo.
której -i'; ju nie dopatrywano w mylicielu, przeprowadzajucym swe zasady w ydti

lecz w u i7,eczy w istnieniu przo/.niczenin > zbiwif-ka jako czowieka. To t<* kwestyi U
m*" rozfrzn-ano ju za/wyczo' j iko mir, licj.) przedmiotu badania. Iec2 wczono -i

w rozbiór oij.flnych z:is:k1 et\ki. K ahtk/yi .sz, jeden z przewodników nowej tiloowitii

zaj si wprawdzie za-st^oow ani* lu oi.'iduycb zasad etyki du zawodu kiytycznegi) mrsli-

(dola, o cz*»m wspomnieliKmy powyej fstr. 5ll>: Spinoza opar caa filozofi na uiomini'-

religunjni rozwoju czowieka (zol), str. 11); Kant pojmowa filozofa, jako .prawodawe;

Digiti<::ca by GoOglc



nmnuu Imlzkioiro ** jako „nauczyi iola ideau." iM>piernjj\<*oL'o isU)tiu.' iel«! rozmmi i niuto

wjkaiii zasadnicze znaczeniu rozumu pi-aktyrzne«:o. \v»»l''óIc etyki dla ycia umy.slowcjjfK

[Doh. str. 81 i 437 i na^t.);.J. G. Ficute rozwinn <wc' p<vjl;\dy etyrzm; na pr/eznai-zcnio

uczonego (YorU^Hngtn iiber die Bcstimmuny de.s (itbhrten 1794) i t. p. Alu we

i Wi^dlcicfa tych roztrz-saniach nie wyodn^hniono ju oioltno ideau filozofii i nic widsia-

1^ 00 w niw ju waora wiedsy i cnoty wród adzi. Tylko wskutek nowe<,'o nywionia

> któaA filosofiosaych w poczeniu z ogulnie lodzk dnoci do moUwb pelnogo po<

ninb istgfy wszochrseczy i do uizoczywistnienia wj-miiga za pomoc piaktyczncg

dziaalnoci, mona si spodziewa, e idea z jodnoj strony czowioka cnotliwego,

1 z drugiej uczonego, znowu si pocz w dncliu zazoaczonycli czynników prewdziwo-

L go filozofa.

Wielce pouczajcy wykad historyi yciowytli iil. iiriw wielkich iiiyllficli Itidzko-

« ! jtoi /^w^zy Oil IMatona a do nti-^zych czjisow, zawiera w <;o!»i«' j( dytic rcLu mdza-

ju d^icU), któro wydal It. Kuckkn p. L Die Lcbctmuischaunngm der grussen Den-

'«'

I





Rozdzia trzeci.

METODA FILOZOFII.

1. O metodzie filozofii w ogóle.

§ 14.

Znaczenie metody filozofii i jej czynniki skadowe.

Rozbiór istoty filozofii (Rozdzia l-^zy) i jej stosunku

do twórczoci, nauki i ycia (Rozdzia II*gi), doprowadzi
nas do jasnego pogldu na zadania filozofii, jako nauki,

badajcej ogólne zajady wiedzy, podmiotowe i przedniio-

ttowe, w celu w\\rjanienia szczegóowych ohjawów l)ytu

z punktu widzenia tyci zasad ogólnych (§ 4). Obecnie

zastanowi si musimy bliej nad dr<u;ti. wiodc do roz-

f

wizania tych zada. Droga ta, pojta naukowo, nazywa
Bi metod filozofii (od {tdo^oc; » do, ku; óoóc = droga)

i obejmuje wszelkie sposoby badania filozoficznego, oraz

1

rodki pomocnicze tegu hadania.

Jak wikszo kwestyj zasadniczych, ogólnych, tak

i kwesty metody, nauki specyalne opieraj zazwyczaj na
tradycyi naukowej, bez gbszych w tym wzgldzie poszuki-

wa Tylko wyjtkowo, przy dociekaniu now^ych lub bar-

gdzo trudnych przedmiotów^ specyalioi uznaj potrzeb

pzczegóiowego rozbioru metody swych bada, przyczem

jednak równie nie docieraj do ostatecznych podstaw

. lunysowej dziaalnoci czowieka i nie roztrzsaj ich
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krytAcznic, lecz pozostaj w zakresie duguia tycznych zii-

oe swych nauk 1, 6 i 6,3).

W inny zupenie sposób zapatruje si filozofia na

kwc^sty metody. Zasada krytyeznoci domaga si od

tilozotn. aby zdawa sobie jasn spraw ze sposobu swych

l>ada. t. j. % metody, któr si w nich posikuje. Wszel-

kie w tym wzjL^ldzie pogldy, powzite zgóry, bez po-

])rz( (lnicg() rozbioru ich iroci nadaway poszukiwaniom

liiozofii zawsze cliarakter dogmatyczny i wywieray wpyw
niczem nie uprawniony na ostateczne i^yniki jej bada.

Wskutek tego kwestya metody stanowi konieczny prze-

dmiot nauki wstcpncj do filozofii i powiiiia w niej zna-

lo swe zasadnicze rozwizanie. Logika, jako teorya

poznania, roztrzsa nastpnie ju specyainie czynnoci

i rodki poznawczo umysu ludzkiego (§ 2,2.).

Stusownir do cech znamiennych tih)zolii, jakiemi s:

krytyczna samodzielno myli i dno do ogólnego na

wiat pogldu (§ 6), metoda filozofii zawiera w sobie dwa

czynniki zasadnicze: jeden krytyczny, drugi syntetyczny.

Pierwsz}' z nicli polega na czynnoci rozbiorowej umysu^

na róniczkowaniu i diiierencyacyi, t. j. na analme przed-

miotów filozofii (od &v«rXóa> » rozdzielam); celem za dru-

giego jest zjednoczenie rozdrobionyci przedmiotów 1)adania

filozoficznego w jeihi cao, ich cakowanie, integracya,

czyli synteza (od <Jovti*T|tt = zestawia). Pochód roztrzsa

filozoficznych obejmuje wskutek tego: z jednej stro-

ny i-ozbi(')i- c/.yiinoci i objawów umysowych, majcycli

donioso filozoticzn, z drugiej wytworzenie syntety-

cznych form wiedzy filozoficznej: poj, pogldów, teonji

hipotez, zgodnych wedle monoci z rzeczywistem sku-

pieniem szczegóowych o:)jawów wiata w jedn cao,
w jeden ustrój harmonijny.

Prawidowy rozwój zaznaczonych czynników: rozbio-

111 i skupienia, róniczkowania i cakowania, analizy

i syntezy, oraz wszechstronne ich zastosowanie do badan

filozoficznych stanowi istot metody filozofii. Postp tycli
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[ bada i osignicie icli celu, t j. moliwie krytycziie

i pene poznanie ogólnych zasad wszechbytu, zaley
w znacznej czci od waciwego spoytkowania w filo-

zofii kadego z tych cz^iiiiikow poznawczych i od wza-

^ jeaiuego uzupehiienia si ich wyników. Ini analiza g-
biej wnika w zasadnicze pierwiastki wiedzy udzldej. wy-

janiajc pocztek i znaczenie icli treci, tern gruntowniej

rozwizuje iilozotia swe zadania lvrytyczne. Im za szer-

* szy jest zaki*es szczegóowych danych, naukowo uzasa-

, dnionych) na których si opiera syntetyczna praca myli,

tern filozofia przyblia si bardziej do ostatecznego celu

.swych dnoci, do og(')lnego na wiat poj^l;uhi.

Z powyszego wynika, e i ala metodologia lilozolii

sprowadza si do bliszego okrelenia zaznaczonych czyn-

ników analizy i syntezy w badaniach filozoficznych.

I

1. Kwestya metody filozofii i Ip^ka.

I
Wszechstronny rozbitn- uiftody poznania w Of^óh* stanowi jcdrn

' z przedmiotów osobni j nauki filozoficznej, zwanej lo(fihf. Wspi mmii-

limy o niej, mówic o stosunku teoryi pozn n!i:i do wstt pii du (ilo-

ofii 2,2). Obecnie zdajemy sobie sprawt^ ze stosunku kwestyi

O metodzie filozof do opjólnej ti^oryi poznania i pytamy przedowszy-

stkiem: z jakiego powodu kwestya ta ma by badan w nauce wst-
pnej do filozofii a nie zostaje odoon do logiki?

i
W tym cela, na pierwszym planie uwzgldni naloy to, comy

oa Bwojem miejsca powiedzieli o organicznej spójni wszystkich nauk

(zob. str. 63 i nasi., oraz § Ze spójni tej wynika, ze nietylko

kwestyi metody filozofii, ale wogóle caego wstpu do filozofii trakto-

wa nie mona umiejtnie bez pomocy danych, zaczerpanych z teoryi

poznania, podobnie jak ta roztrzsa nie moe filozoficznie swepjo

przedmiotu, nie opierajc sitj na krytycznym rozbiorze zasadniczyt li

poj o filozofii, t. j. na nauce wstpnej do Hlozotii. Wskutek tego

mowy b3"ó nie moe o tem, abymy mieli we wstpie do filozofii l)a-

a specyalnie kwesty metod}', zaj si rozbiorem owych czynnoci

iologicznych, któremi si filozofia posikuje narówni z kad in-
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524 § METODA FILOZOFII I LOGIKA.

n nauki^, w ogóle wkracza w dziedzin samodzielnych docieka teo'

ryi poznauia. O ile zruszt ogólne wyniki teoryi poznania okazay

si(j niezbtjdnciiii dla naszych ])i»szukiwa wstpnych, uwzf;^thiili<i:jy

je w sposób od()Owiedni ju wyej, zariAs iio przy rozbiorze nauki

o ideach, jak przy okreleniu stosunku filozofii do nauki w ogólt- zob.

§ 8^1, oraz § 10 i 11, szczególniej str. 295 i nast., oraz 3(M i nast.

.

Nasze obecne zadanie sprowadza si jedynie do rozbioru tych zasad

metodologicznych, które wypywaj z istoty filozofii i dlatego zastoso-

wane byó wmny do wszelkiego badania filozoficznego. Chodzi ta

wycznie o metod fiUzofii*

Wprawdzie ju w 18-tym wieku filozof Wolff we wspomnianm
na str. 11-tej dziele odrónia logik teoretyczn od praktycznej^ która

ma na celu zastosowanie ogólnych zasad logiki do szczegóowych za-

da wiedzy ludzkiej. W nowszych za czasach, dziki szczególniej

JLo^ice MiLLA, wcielono do troryi poznania tak zwan hyik*" nauk. bu

dajij specyalie zajady metodologiczne ])(ije(iynczych uiuu
i

'nosci

(zob. str. (55 (. Kzecz naturalna, c w tej logice nauk uwzglt^dni na-

ley i metodnlngi filozofii, chocia tego dotd nie czyniono w .sposób

naleyty. Mili bowiem w wykadzie logiki nauk o duchu mówi tylko

o metodzie psychologii; wród innych przedmiotów filozoficznych

uwzgldnia jedynie jeszcze metodologi socyologii i etyki. A choda

nadto w IV-tej ksidze swego dziea (rozdzia 4 i 6^ podaje szereg

wielce pouczajcych uwag, dotyczcych Jzyka filozoficznego," t. j.

filozoficznej terminologii, to jednak o metodzie filozofii, jako odrbnej

nauce, nie traktuje wcale. Czyni to Wundt w 2'gim tomie przywie-

dzionej str. 117} Logiki; ale wywody jego co do znaczenia em]>irs-

cznej i dyalrktyznej mctorly w lilozotii dotycz| lylko uajog/tliiit j-

szych zasad i |)odane s w tak krótkiem stn szczeniu (str. <i31— 043,

e nie mona ich uzna za opracowanie waciwiej logiki nauk filozo-

ficznych. Ni« Ictóre monografie nowszych czasów, powicone metodzie

bd metafizyki, bd w ogóle nauk o charakterze racyonalnym, nie

s zdolne zastpi tego braku.

Chociaby atoli metodologia filozoficzna bya znalaza szersze

opracowanie w dotychczasowych wykadach logiki nauk, pomimo to

nie raianoby zasady wjTugowa tej kwestyi zupenie ze wstpu <1«

filozofii. Skoro bowiem nauka ta, jakiemy widzieli (§ l i, ma

«

prz(Mlmi()t rozbiór krytyczny zasadmczych ])oj o filozofii, to w jtj

zakres w pada z natury rzeczy i ogólny pogld na cele i rodki l)u ui-

nia filozoficzn<'p:o. Ni<' mona tral<towa o lilozofii w ogóle, nie mówint

zarazem o charakterze j<
i

dtu Icka, a wiec o jej metodzie. Kwe*!tva

metody dotyczy bezporedniego rozwoju zasadniczych czyimików filozoÓL

czy si tedy jak najcilej z rozbiorem ich krytycznym.
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§ 14,1. MBTODA FILOZOFII I OOIKA. 525

Roiiica pomidzy spct yaln logikt^ nauk Hlo/otic/nycli. a rozbio-

rm kwostyi mi>to(ly iUozotii w nauce wstpnej, polega na tern, c tu

mamy na oku jedynie wyjanienie preygotowawcze ogólnych zasad ba-

iiaiua filozoficznego, tych zasad, któro wynikaj z krytycznego pogl*
do na sam filozofi i stanowi o caym dalszym pochodzie jej docie-

ka; gdy logika nauk filozoficznych nie powinna si ogranicza takiem

wyjanieniem ogólnych zasad metodologicznych filozofii, lecz zaj si
winna zarazem rozbiorem kwestyi zastosowania tych zasad do ])racy

na<l rozwiazaiiii in szczegóowych zada filozofii. Jak wst^p do filo-

zofii w ogclr iaa za przedmiot jt dynie rozl)i«'>r zasadniezyrh podstaw

tilozofii, tnk i w tej kwestyi nic przecliodzi pnza zakn'S roztrzsali,

•ioty-^aj yi ii uaiooiiliiicjszycli zasad barlania iilozuii zjie^o. W jakim

kuTuuku rozwin naley te badania, aby czyniy wszechstronnie za-

*lo krytycznym wymogom filozofii i* — oto kwestya nasza przy roz-

biorze metody filozofii.

Literatura, dotyozea metody fllozollL Ogólnikowe \\\\,\</\ • «> do

iiMiody filozofii '/ti ilrr mona w wiok>!zo.ri prac z zakrosn luuiki Nvst'.'pni^j, poilanyi-h

pr/ogl;\«lzio litri f liry nasz«'<,'o przi-dmiotu (str. 10 i nast.). Tu zwra4-aiii.v uwagi; na

ir*ktaty i prar<! ro/.tncsajop t(» kwf(.sty.'\ «7«M-7i'j i tr»;'>ioj.

IUkok wyoy w >\vfm Sontm (nyauHin (str. Uh sporyalni*' rcj-iiy indithcyi.

L j. wywodu za>ad Oj^óluycb ze s/<zogulowyili danych, i na Unu polccra •r«'iwnio dontu-

iitott: bistoiyt^na t^fo dziota, dotyiv.cego hardslpj bada na polu nauk jh < yaltiyi:h, ani-

(ttoKofii, jako naoki krytycznej. Pomimo to nio brak n Bakona i pod tym wzg]dcmi

: vi<>ta w.skazf»wok, godnych blissoj uwa^i. Powiodsic to naloxy t«»«^ótnicj o j>go

pogli^zic na wady Indjtkifgo poznania, nazwane przpz nin^o hoiyszezami (idola).

kW pierwszej kfiit^dze fhgnuonu wyticza iiakon -ztory rmlzajf! taki<li lH>ysZ(,'Z. a miaiio-

i-ic: «oy szcza rodzaju ludzkicgOj^noryt rynku i mtni ('uluh\ trilms. spccus. fori ot

;fH'atri). 1) Do pifinv</ych naloii wady, wyply wajurc z ^iiincj natury czowieka. Opio-

.idj;; si»; oHo 111 bdnciii mni^^niinniu. jakol^y i^zowiek liy n)iiir;\ wszi'i'lir/cf7y izdanir*.

'^'-'"oszonr* i)rzi*z M>n~^t'' 1'km i(m,uua>a) : <fiy. wciiliip- I?:ikona. tiiny^ iu>l>iki podoitny

I' t do iiistra o nieruvsnc.i powier/clini, widzi^ougo wo wasnej uatui/.e n.Uur odl»ij;iJn-

A-h sit; w nicm przedmiotów. 2) DoyHzrzami nnry » wady. ktAro si i>lij:iwiaj:i. gdy

isowiek, wodug trafnego wyraenia l!RRAKr.tTA,Hziika wiedzy nio w wio1ktmwszGi^Uwi«>

3; locz w maym wiecio sw3'cli mtohLst3'ch zachcianek i jodnastronnych pogldów, po-

|dobQych do nory, do której wiato prawdy nie przonika. 3) Wady rynktt wynikaj
Iz naduycia wymw, femiinów, bdcyeli w oluej^u na rynku ycia, Zasti;puje rzi-ezy

^ja/anii, wielu zadawala panujc-emi ciemncmi okrcleTiiami wyrazów, zamio-St zajti

'1; Uad inietii saniy<-1i reoczy (na ten) po]"/a ów fnmaJizm doktrynerski, o którym niówi-

.i>iiiy wyf'!, str. 510). 4) Moyszezami fratm r):\vf-<7!''v' ;^ widy. pozostajj^ec w eisi-j

t i
' /rHj^i i Z Idednemi naukami r<'>iiycli pi-zedst lu i. idi -/k .l Lt 'r7\ ze swiat i roi:j ;nenf^

f- iitraln;\ dla popisywania si swemi >aiiiowoinenii poni_\ >i;iiiii. lak np.. njówi Hakim.

lilozolowii', ,sofimi i rmijoHaU.ii, objaniajii wszystku ua pod-stawio zgóry

cli za.sad alistrakeyjnyci : inni, enq>'nyvij. <\{ jeszcze lArdziej szkodliwymi,
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526 § 14,1. METODA FILOZOFII.

poniewa od niowiolkiej liczby danych dowiadnzoDia, bez wadwof podsUnry^ pnodio*

dz do okr<»lenib naJwyHzycb zasad wszochraoczy; jeszcze inni, fanioaci, opienj

sii; na /.iibolionai-li lub na poniit;>/.aTiiii filozofii z tcoloL-^in. wiedzy lud/kioj z tiosk. i ili>

' liudzj^ wskutek t('L'<> nietylko do tantastycznoj filc»yA>fli> ale i do rolicrii licretytki^j.

Wszystkie te wady Rakon wyjania przy i)omoc'y laktów, za^zerpanyeh z lii-toni fili>

y-utii i pr/ez to podnosi donif»>.of swyt h uwacr krytycznych. pr/ej^< jr za od tf^y

krytye/.ne<io p<»i.'lj|dii nn wnx\\ po^juania hidzkiejro do wa^inyeh po/-\ ty wnycii nauk ^lu/y

nni wyniai:anie, al>\ p»/-naiiie j)ra\vd7,iw(» jednor/yo w soliie <htHicuuU'2&Hu \ rozttu.

J^uij/irycy. mwi Hakon. za przykacieni mrówek zliieraj tylko niatfrya zewn*;trz.>

wifidzy; racymal^i znowti podobni s do paj^kuw. snujcych swoj:^ paj-ezyn*.- z <«a-

iny(.*h siebie ; prawdziw r^k filozofi porównat* niona z pszczdaini: wysypiaj one sok

z kwiat(»w, ale na^tpnirt urabiaj go waanonii oianii, saniodziolnie. Filozofia nie pogsit-

kitje wycznie rozumem, ani te nie zadawala si^^ pizojniowaniem matory^n do-

wiadczenia pn?y poiuoi-y pami^ciT przerabia ten matcrya iiwiysuwo. To t»'.

dojf Hakttna. na poczeniu tych oiyd^^ócb czynników ptdepi eaa nadzieja prawdziwti^*

po>t«;pii tlozofii (z<»l». sz<zcL't'»lniej ks. I. aforyzmy: 41-4-1. G'2, (54 i 0">t. Wol-''

powien'-<*liownyh tra/e-^t'tn- ..fnnpiryków." oi» vr1i i Tj'iszy(h, pon'n!iii;T<'\rh sic na puwaL'.

Bakona, l^^mI/} uw/.«(|t;(lnic powys/.- aiif • nty. /.n*' przed-itawicjiie jegt) pogl:idu \u

istot<^' prot '(W j)u/.nawczyci ^^/.oh. te wyej stp. Si).

l'iorwszoi"Zt;dne miejsce w ua>zej kwe>tyi zajmuje to traktat KARTt:2YUsn

O meindiie. WspuniniHiMmy o nim ju kiika razy, szczeg'dniej mówic* o wtpieniu. j»-

ko punkcie w^j^cia krytyki fil(MH)ficznej. oraz o oIh)wizkach yciowych filozofa

str. 10, M i 511 i nast.). Obecnie podnie W3*pada prawida motodcriogiezne. któp*

KartcKyusz w tej pracy zaleca przy »adaniai:h filozoficznych. ]*rawidla te. wyloiMM'

w ksiinlzc dni'ji«j. a |KMlano tu z mnenii /.mi maml w |ir/-ekadzie DoBBZYcKiKtio. s

na>t.'pnjoe: l i Nienznawa za prawdziw adnej rzeczy, którojbyniy najwymuiej. jako

takiej nie i)oznali: to znac/y. unika naj-taranniej po.|)iechu i upr/,edz«'nia i nic w i

dach nie pomieci, jeno tit. co sic pr/,c(l>tawifi rKi>7ciuti i:iiiy-.fii\vi trik iasno i wyrsizTii(\

e nic pddajc adnej |)i)d-tawy de w^tjdcnia. "Ji K:i/ !,i ! ui.iD t tiu-lno poJzicIic

tyle " /. sci. ile si«' L\li\u ila. ora/, ile potr/.elta. al»y atwiej lo/.wiitza. A) l*och'Mi wy

sli uskutecznia w pur/.^dku, zaczynajj^c od przedmiotów najprostszych i uajzrox«dii»l*

szydi i [»>stpuj; btopniuwu a puwoH a do poznania izecAy najliaitlzicj zoonych, prr*

czoui przyj naliiy pewien porzdek i ponui*f1zy takienii nHH«zaiuu któro nio worai

i»zvi*{fu nieprzerwanego. 4) Itobi zttwHze podziid tak zupeny i pogld tak ogi'>lny.

byi: pownyin, e »h: nie ni<< opucio. - lleguly te, jak widzimy, sprowadzaj si do wj-

mai^a ; 1) niewtpliwej za-ady hadania. 2) podziau przinlmiotii. 81 nast^p^twa 1»-

j^icznei.'o w hatlaniu i wre>/cie 4i penoci w uw/.L'ldnieniu materyau uaukoweiro.

.Si'i.Nuy..\ za-lo-owa do liadn fi'ii7ofic-/nyc}i inercti!.; 'Ji fhikcijpi. nazwan.'| \^n>':

nici^o i/ra)tii tri/l ziiii. jak to /;i"'i tc/.a w >amym n.i]ii-ii' -\\ ei I\h/ki «zol). wyej str. 11

W nietod/.i(! tej liicrze /a w/:<.r wykad zas.-id 'j-eomcti \ i l')uklil«*^a, wic pmlaje napri'

i

SI i>le ukrc.>,lcnia. czyli ilr/inirijc poj, ktoremi si w swem rozumowaniu posikuje,

nastpnie przytacza niewtpliwe, wuJIiiir niigo, zasa-ly czyli (ihyomata, na kti«*

rych opiera cale dalszo dowodzenie, i nakontec. wyprow^adza z tjrcb dofinicyj i aksyow*

tów zdania (propusitiones), któro wraz z dalszemi wywodami (corollaria) zawietj tr>^

je<,'o po«^ldtt na wiat. W tyin pochodzie liada filozoficznych rozrónia Spinoza nzdi><

róne stopnie jasnoci i wartoci myli, poczwszy od ciemnych jeszcze wyobmt*

a k<m. zi\c na i*Lseni i nicwtpliwcm poznaniu rze<!zy. To ostatnie poley^a na wykat^

niu konicczm^o przyczynow ei: o zwia./.ku ptuni-.-d/.y szczc"_'dan»i i caoci, do kfrc n

Ie;\. Nijwy^/.i za c;il..<ii,i le^f |{ó'j. \v-/,y^tko (diejmnjiica sulistancya. z kt^irej i*^/

wyprowadzi ual«y w.szystkio rzeczy .szczegdowe. Takie najwyszo poznanie ua*j>«i
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Spinina pcoDanitmi z punktu widzenia wieuwid {mh tupwie aetcniitatiii), wobec ktun»giu

niknie wszelka przypadkowo w poj^u rzeczy, a koniecsno^ zwi:\xku |)r/A«7no\v(;go

wrstpaje na jaw, Jako jcdyno prawo wr^zccUb^ tu (/.oh. te wjej str. StMi). l^rócz

|l Kyki uw2r,'l<;dni(' w t.yin przedmiocie naley to iiiedokiuuzon^ pra.* Spinozy p. t.

- Tradahta de inteliectus emendutiane et de ffiOy qua optinte in V€mM ratim cog»iUimnH

[
(linyitHr {( ^*i'T-i poslhuniii l'!77>.

j

MALJ- HitANi iiK j)(»>\vit r i k\vrst\i iDctody szóstii ksicL'*' s\v»*tr(> liziea: <f luuhtHm

Il>rdir<ly
(zuh. ^ir. ii}. l'iv,y\vud/.i on szor zasadnit^yt li i»',;ul iMOtodoiot,'i(;zii> < h, którr

Tuawijaj tro zaznaczonych wyej prawride Kartezyusza. Za zasadt.' tych regu przyj-

muje wymai^anio, aby rozumowanie hylu zawsze oczywUlem (cou8orvar toujoars lVvidon-
'

'-e dans ses nissKumotuonts). Z tej zasady wynika, o rozpocz naley badanie od rze-

r «sy pnMtycIi t dopiero po ich wyjanieniu przocliodzi do rzeczy trudnych i zoonych.

Wspomniane jn wyej (str. 11 i 321) pram«Ua ftlotofiwania, kt&n Newton
' «.vloyl w swoj FSozofii naurainej. a naati;pujcu : 1) Ni*'przyjmowa pizy wyjar

^nii'uiu zjawisk przyrody innych przyczyn. pr«'tz rzeczyw i^tytli i wy.starcz;ijncyt h w tym

v\i:ldzi(». 2; l'r/y ohja.neniti zjawi>k jetinnroilnyih i)r7\ jiTiown'' <i7.i;i!:iiiif' jciht\<-h

I tvoh «:aniyi li pi/yi zyn. :{i l"/n;uvaf za pow i linf \vl;i-iin-' i < i:it. Ltkic wlasuosi-i.

lvtón' luipocykaiiy u t: w^zy^tkini ciaach, dn-t jui^ch dla du.^wiadf z*'iiiii. 4) I zjiawa

pcn;i lub przyhlion prawdc indukcyjnych wywod»'»w ze zl»adanych :(yawisk, ptmii-

t«»u

przeciwstawiajcych sin tym wywodom hipotez, jeeli tylko nie nadarzaj si»; zja-

wiska, domagajce si bliszego zliadania si)rawy lub dopu.szczajce wyjtków z owych

irywoddw.

Pmc(> JjOKKa, LkiBKiTZAf Wolffa i Humba, przyto<sone wyej (str. 11 i nastj.

jiczyniy si pod niejednym wzj^h.dfm .io dal^go rozwoju zasad nietodologi(»nych

filfzohi w zaznaczonych rónych kimnik u h. a nare-^zclc Kant uzasadni wszechstronnie

mrt. J,' krytijczn i przez to wyjani! o^t.itpczne podstawy wszelkich hadaii filuzolii znych.

'> J1140 nau< »«, iHlnoszucej do tcjn [u/' liuiotu. ii'»\viliMiiy w r<'»nych ijii»*i^' '\< l! ni-

iiii'j^/,ci,'o dziea do oI)>Zciaic, wi- r \>' luamy tu powuUu pi>wrac;u- do t'"^M» przodniiotu

izob. sz(zeguluiej str. SO i nast.. t>o i uast.. 17;J, 211. ;{U<) i ua>t., \Sl i uast.).

Pomimo krytyzmu Kanta, w pierwszi*j poowie bienicyo wieku rozwinito w spo-

.«»b jednostronny dwie przeciwlege metody filoiutlczoo, o których WHpomnial ju Hakon,

a mianowicie: racymudn czyli dedukcyjn^ upeknUifJft i empiryczn czyli indukcyjwf,

mu^non. Glównemi ich pnodatawidolaroi byli IIeok i ('omtc. lob zasady metodo-

logiczni i o/.trz.'vniemy bardziej szczegóowo niej 14,>.).

W najniwszycli czasach, obok jednostronnego stosowania ty h utetod do bada
iij*FZ<jti<-zuych jjojawia .si dno do hamionijn<"_*o wyrównania i na tern polu danych

'f>Ktri(iifc:i i)ia 7. wymaganiami ri'Z\tmv. Nnd rozwiza ii-ui tci.'«i /rMlntiia. zgiwlnie z uwa-

L' Uakoim o pracy pszc^*i. 'mm/ w ilurlm Kuntt {>r''M;;\ \v/.n\ uiysliciflu. p«>jniuj;\ry

konieczna, potriwb*; filozotir/iicoo /,ic.ino('/« nia zusni ki \ v> yziou z u>tat«'czncnii wynikiimi

uauk empirycznych, O uich uu»vvilihuiy ju przy rozbiorze .^toiunku tiluzotii do nauki

W ogóle, a w szogulnoci do nauk przyrodui<zych (zob. .ntr. ittJft I na.Ht,, :i4l i nasL,

410 i nast).

Wród prac, które w dobie biecej zajmnj siij spocyalnio kwesty metody filo-

zofii, wymieniamy nastpujco:

DcruAHB pofiwi^ pii^t cz swe^jfO dziea metodolt^i^^.ncgu wj-ej str.

15) rozbiorowi metod nauki o rzowicku pod wzub.'dem moralnym: A^ami fficw* api^im-

ti»u des methodai a la scunce de ihotnme Hu nd. ("cjcni autora w tij rz'.'rl ni» jc-t ju
l<idanie prawdy w ogób*, lecz badanie prawdy w ii.7u« i.»cb i czynach rzlowirka (|ol>|i'f

^perial to nittre T-tird*' r\'i'*>t I?v n-' lirf In- <\'- la v»'rit/' cn L'<''n''ral. m ii- df la

*rit eu cc t|ui couccrue les ^eutinjents et le- actes des bommuie'^ . Napotyksimy tu
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528 § 14,1. METODA FILOZOVn.

jednak tylko oj^ólnikowe wskuzówki, dotyczce badania zarówno j6diio9itkowego friowie-

ka, jak ycia spoecznego i idei Boga.

Jjtwss podje we wspomnianych («tr. 10) Zagadmmiedi iffcia i <!ttc^ pitna-

de prawide fitotofmania^ które rozw^j szczegóowo przywiedzione reguy Kartezyn-

sza i Newtona. Zob. te, co powiedziano wyej o pogldzie Lewesa na metod nauko-

w metafizyki (str. 100 i nast.).

Wspomniane dzieo IIf.rthaulda : Wsfpp do bada nad piriicszenn pru/iZjinamt

(zol), wyej str. 17) w^Mliin- jiierwotnego pruLTamatn ( wyd. T. I, 64) laialo ul*'j-

niowa w (tzt(!recb r/. siiuli ro/l.iór metod filozofii; 1) Spinozy, 2) ll«'la, ^\ spiry-

rytiialistyc^nej i 4) n^at€ryaU>tyl•zn^ij. Dotd wyszy nast<ipujce czci: MStode $]^'

twai-nte ct mehode hegelienne^ 2-gie wyd. 18JU ; Mr^odt 8piriUt<Ui9ie* Etude aiHiie da

prettres de Vejrii»tenee de Dfeu, 2 tomy, 2-gie wyd. 1891 ; Mehode pirUualiete (aiite.

Esprit et LiberU, 1802. Antor nznje potrzeb metody dedukcyjnej w matematyee, ale

potpia jej zastosowanie do filozofii i nazywa metod Hegla sofiiftyczn. W ostatmej

pracy krytykuje równie metod matoryalizma, wykazujc >anu«i-tnn. objaww pty*

ciicznych o)>ok fizycznych. CTale dzieo w og6\e zajmuje miejsce wydatno w zakrnw

mctodolop^li filozofii.

Dzieo I. Wolffa: Sinlnlari/n i fiJmnfia (zob. wyej ^tr. 17. zawicn w pier-

wszym tomie rozbiór ractjonalizmu spikuiaetijnego, a w drn*rini nitjitnjizneijo. Autor

dowodzi, e ani metoda spekula« vina Spinozy i Iegla, ani krytycznit Kanta nie nadaj4 -i;

do bada ilozofirznych i widzi jiniwdziw metod jodynie w cmpiryzmie psychologicinyii

Lokka i jego nastpców.

Paitl Dubdc, Eeam mer ia m&kade en mOaphyftifjuc 1887. Treci tej pounj-

•^j prai^y jest rozbiór kwestyi o zastosowaniu do metafi^ki metody iwiednwotoiro

(oksporymentalnoj i matematycznej), podmiofowej (t j. psychologicznej) i apehdacujtKj

(dogmaty<:znf«j i krytycznej). Antor broni zdania, e w badanii' li fiozoficznyci naley

si posikowa wszystkiemi temi m(^odanii. st<>sownie do potrzoby i natury przedmiotu.

Tu pr7ypoTiinit'< nabv, comy powiedzieli (str. 107 1 o dzieo I*'oc"iLLi%E\o: Priy

szi.s mrfa/iz/ki opartej na dotciadegent, O metodzie uiówi on specyalnie na str. iTt

i n&st. trgo dzipn.

AvF,NAKir- w pr/.t'<liuo\vi» do ^wo] Krytyki czynfgo (loaicuuhzenin (oi*.

wyej str. 1(5 i iia>t.A iiictuda teuryi poznania powinna )y«' czysto opigoir (rein de-

scriptiv). Chodzi w niej wycznie o przedstaw innio przedmiotowych faktów, wykiytyrb

przez analiz pogl:i<low (ansf^bauliche Analysc) w rzynnociacb poznawczydi. Do }**

kich wyników doprowadza ta nowa metoda, zaznaczylimy w c^btych zarysach jni

na str. 17.

Pewn modyfikacy metody pozytywnej C'omte'a w duchu podmiotowym pnri-

stawia LaFITTK w swym Kifrsif pimt-ssej filozofii (zob. wysej str. 19). Tak np. wsr^^d

pitnastu praw pierwszej filozofii, wyoonych przez niego, szóste opi<'wa: wszystUi

wyobraenia prawidowo (ima«,'c normalc) imciitriy ^ri)^'nr nad wyotuncniami. wywoa

n«'ini jcdn(»''zcTii'' pr/.cz iryt;icy niozijow. Nadto nic iK)t<;pii liczwzgldnie m*'V^:

dcduktyjncj, jak o <'zynili Comtc i Littr. I'omimo tu lnak kn tyrznosci. oraz dogtti.

tyzin natiiralistyr ziiy podkopuj filoZ(di«'zn donioso tej pracy. Zub., comy w ip

w/.j,'|cdzir' o niej wyej powiedzieli (.str. 282).

O p..{,'liia?b metodologicznych Mia i Wukdta, dotyczcych filocofti* wspomni^

limy równie wyej, str. 32*2, oraz 624.

Do prac nad metod filozt»fii nale i to, któro podajemy niej z zakresu aacicf

-

owyci metod: analizy, syntezy i t. p.

W naszej literatarze, próez ogólnych uwag metodologieznych, dotyczcych port<r'^

1 metody tilozoiii, a zaniieszczonych w pracach uwzgldnionych na str. 19 i na^. »
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Rirjniiienie saslugujo gównie MtMMoffia A. Mouckisoo (zob. wyoj str. 83), który

iniTkasje tmfiue (str. 140 i nast), ie metoda filosofii powinna obejmowa wn^stikie

noliwe arodici pomania nocsy i rodki te w foczegulnoeci roztrzsa. Podobniei i Skórski

we wspomnianej (atr. 37) pracy dotyka w nnds. S-ym ixtr. 118 i nast) kwesty i motody

filoiofii i wyjania w o<;ólDych zarysach zoaczenio analizy i syntezy, genezy i krytyki

aa pola bada filozoficznych.

2. Analzji i syntesa, Jako ezynniki metodologlesne

nauki w ogóle.

Analiza i synteza s czynnikami metodologicznemi, któremi si
'podkaje kada w ogóle naoka. Zaznaczylimy to jnz w najgówniej-

izych zarysach, mówic o naukowoci filozofii (str. 295 i nasi.). Obe-

cnie musimy m nad tymi czynnikami zastanowi nieco bliej.

Co si naprzód tyczy analizi/, to naley przedcwszysttóem zan-

wa3', o kady j)rzL*<luiiot iias/ij windzy przedstawia si(^ nam:

1 jako co ])olaj zout'go z dra^iini ])rzt'dmit)iaiiu i 2\ jako co zo-

onego ze \vz<;1<mIu na wasu swoj tre, W jcflnyiii i drugim wy-

padku mamy do czpiienia z«' :wi({:kami l)!id przedmiotów wiedzy

pomidzy sob, bd skadowycli ich ezyimików.

Takie zwitki przedmiotów poznania przedstawiaj si nam
w dwóch zasadniczych formach : przutrxeni i czam, W przestrze-

ttiowem oksztatowanin narzucaj si nam przcdowszystkicm przed-

mioty poznania o charakterze fityeznymy matryalnymf w ogóle przed-

fmtoiw^'y gdy przeciwnie szereg nastpujcych po sobie odrbnych
momentów w czasie dochodzi do naszej wiadomcHci gównie pod po-

staci naszych stanów pcdmiotowffch. To te i)rzykad zwizków prze-

tfcrzeniowych nasuwa si nam w K'ad\Tn przedmiocie wiata ze-

wntrznego, w Icadrm cicU' niforganicznem i (ti^ganiczncm. w kadcm
zjawisku tizycznem. Nastcpstwu za izasnwc uwydatnia si»» przcde-

wszystkiem w oljjawacli ijsyciiicznycli, a zcwmiliz nas j)i-Z( <l.siawia si*-

r<')wni- w sposólj w3M'any zazwyczaj w zwizku z ycic-ni urnyso-

wem, up. w historyi ludzkoci. Z tego naturalnie ni(^ wynika, aby

flzas nie mia swego zastosowania i do przedmiotów ma^ •r\ al-

nych, gdzie przyjmuje form rwhu fizycznego^ w odrónieniu od ruchu

fyehiesMgo uczni myli i woli. Ale i na polu fizycznom, dane na-

stpstwo rónych momentów ruchu staje si dla nas zrozumiaem tyl-

ko wtedy, gdy zdajemy sobie spraw z jego pocztku i koca, t. j.

z jego przyczyny i celu, co staje si moliwcm jedynie, uznajc dziaanie

layli kierowniczej w ruchu. wiadczy o tern fakt rozicoja w wiecie

fizyczn^-m, który w istocie swojej sprowadza si do skombinowanego
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rachn czstek materyalnych pod w|)ly\vem rozamnej celowoci. (7joh..

co w tym przedmiocie pown dziano \\,yzcj o celowoci, str. 212 i uast..

221 i iiast... oraz pouczajcy artyku W. Lut< (sj.a whkiego, p. t. Cuu

pod ivz<jl^dem jilozofwzmfm w Eiicyklopcdyi Sikorskie::;*! .

Wszystkie te przedmiot y poznania, niateryuluc i umysowe, zi-

wutrzue i wcwufcrzne, przestrzeniowe i czaijowe, pomimo pozornych

przeciwieiistw, znajduj si lak tycznie w ciiigym ze sob zwizku,

w stosunku wzajemnego na siebie* oddziaywania i przez to badaiue

ich staje si tern bardzit^j powikanem i tmdncm. Wskutek za tych

zwizków wiat przedstawia si nam z pierwszego wejrzenia,

chaotyczny zbiór rónorodnych, a nawet sprzecznych ze sob czynni-

ków, i dopiero 8o])niowo, dzi^^ki gt^bszemu wnikniciu w jego isto-

t-', przekonywamy si o jego ustroju prawidowym (zob. wyej sir.

1)6 i nast, .

Sto.-^ownie do za/iiaczonycli zwizków, istniejcych pomidzy

przedniiotauii, poznani* ii h we wszelkiej nauce bierze pocztek od

dwóch czyniH'S( i zasadni, zyt-li, jakiemi s:
li wyróni(uii<' < lanego przedmiotu poznania z poród inojrcli.

z kti')remi si^ bez])orednio czy, i

2 1 jego rozoenie na czynniki skadowe.
Obie te czjrnnoci s wynikami analityczni^ czyli roshim^N^

dziaalnoci umysu. Znany lozof iisRUANN Urioi (f ISBl) nazwa

tQ ilziaalno trafnie rozróniajc (unterscheidende Th&tigkeitif a)e

widzia w niej jedyn fimkcy logicznego mylenia i poznania rzeczy.

Wyrónienie pewnego przedmiotu poznania z poród innych je^

zawsze skutkit*m naprzód rozbioru, czyli analizy nieokrelonej w pier-

wszej chwili mnogoci przedmiotów, nastt^pnie z<'rodkowania uwagi da

jednym z tych przcfUniotów i nakoniec, odrónienia tego przedmiorn

od reszty z nim bezpon^lnio w rze<'zy wistoci zwizanych. Tvlk(

takie dokadm- \v vi <')/aii< iiio jednr«;< |)r/('dmiotu poznania, jako odr-

bnej caoci wsrud v\ i. ln innycli, moe suy za punkt wyjcia cio

dalszych ezynuoci poznawczych.

i^ierwsz z tych dalszych czynnoci, po wyrónieniu przedmiotu,

jest rozbiór, analiza jego wasnych czynników skadowych. Bozbiór

ten z natury rzeczy dotyczy pocztkowo tylko zewntrznych, w oc2v

wpadajcych wasnoci przedmiotu; nastpnie atoli wnika ooraz g-
biej w jego ostateczne pierwiastki, w tc czynniki pierwotne, które sta-

nowi jego istotn, jemu wycznie waciw tre.
Szczcg('»<»iyycli i>rzykadów dla wyjanienia powyszych czynn-

•

ci rozbioru, analizy, tu nic przytaczamy, gdy zaznaczone momenta
n cih' okrelone, e ])rzykady z kadej w ogóle nauki narzueajj^ ^i.

wy ksztaconemu czytelnikowi bez dalszych uwag.
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Powytoemi (synno^ciami analizy nie koczy si jednak pozna-

nie. Wykrycie skadowych c zynników, stanowii yeh istott^ rzeczy,

uznanem wpraw izic by musi za koniec/na podstawy i za Avaruni'k

niezbdny jej ])oznania; ale ono nie (lo|)r(wa(lza j<'szcze (Jo pene|i;o

1 \vszt'chstronni<' za(iawalaj:u-eL!;o ])oj<'ia rzeczy. ( '«>! ten osi^ie si(j

daje jedynie |)rzez uzuptdnienit' owej czynnoci rozbiorowej czynnoci
odwrotn imiyshi, p<nvracaj^ca od rozdrobiouych skadników pr^^ed-

miotu do jego caooii od jego wyrónienia z poród innych przedmiotów

do okrelenia jego zwizku z nimi. To znaczy: w celu prawdziwego

poznania rzeczy nie mona si ograniczy sam czynnoci rozbioro-

w, lecz od niej przej naley do czynnoci cakujcej, t. j. od ana-

hzy do syntezy.

Stosownie za do zasadniczych momentów rozbioru, owo uzupe-
nienie syntetyczne obejmuje dwie dalsze czynnoci poznawcze, a mia-

nowicie :

3) wykazanie zwizku [K)midzy skladowenii cz\nnikanii przed-

miotu poznania, t. j. objanienie, w jaki sposób wytwarza si z iiicii

sum przedmiot jako cao, i

4) wykazanie zwii^zku pomidzy t caoci i pozostaemi przed-

miotami wiedzy ludzkitg.

Jeeli umys ludzki w swej czynnoci poznawczej ma na oku rze-

cjfwiattfdr, wiat przedmiotowy, jakim jest sam w sobie (§ 7,i), to nie

moie si zadowoli wykryciem jogo czynników skadowych', lecz musi

koniecznie dy zarazem do tego, aby w myli swojej odtworzy
znowu cao pierwotn wiata, jako jego stan realny, bdcy pui^-

tem wyjcia dla wszelkich procesów rozbiorowych poznania. Ten za
ftan realny wiata, w przeciwstawieniu do nankowtigo okrelenia jcg<»

skadników, dochodzi do naszej wiadomoci tylko wtedy, gdy ])ojmn-

jemy cao kadego szczegidowego przedmiotu poznania, jako wynik

dziaajcych w nim czynników i gdy okreH miteniy zwizi>k poinit^-

dz3' kad wyrónion caoci a reszt przedmiot <)w wi'dzy hidzkiej.

(Zob. w tym wzgldzie, co powiedziano wyej przy roi^biorze poj:
ogóu, szczegóu, oraz idej, str 120 i uast., 175 i nast.)

Z powyszego okazuje si, e czyno rozróniajca nie jest je-

dyn, ani wyczn ^mkcy poznawcz, jak sdzi Ulrici; czy si
ona organicznie na kadym kroku z czynnoci syntetyczn, równie

pierwotn i konieczn i szuka w niej swego dopenienia. T czynno
s^-ntetyczn wyjani wszechstronnie Kant, gdy zadawa sobie pytanie

zasadnicze dla caej krytyki rozumu o moincici tddw tyntetyt-znych^

jako rodków pomocniczycli poznania rzeczy.

Porówn^^wajc ])()wysze czynnoci jiiiznawcze an<i/i:i/ i si/ntezy

z metodami dedukcyjn i indukryjn^ ziiaiiemi z logiki elementarnej,
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okazuje si^, e metody U' w istocie swojej s tvlkn odmiaii.iiai w po-

czeniu owych (czynnoci zasadniLzych. //edukcj/a bierze za punkt

wyjcia cao i rozkadajc jej tre, duy do okrelenia jej czci
skadowycti; indakcya^ przeciwnie, opiera si na rozdrobionyeh ju
skiaduikacli caoci, na szczegóacii i przy pomocy porówziawczego

badania ich wasnoci ma na celu wyniki ogólne, obejmnj%oe moliwie

szeroki zakres szczegóów. To znaczy: dedukcja od yntesy przecho*

dzi do analizy i widzi w niej gówne swe zadanie; gdy, przeciwnie,

indukcya, przyjmujc za podstaw analiz, dy do syntezy.

W naturalnym przebiegu czynnoci poznawczych, umys ludz-

ki nie roztrzsa zazwyczaj pierwotnych danych, ani dedukcyi, ani

indukcyi, lecz wytwarza bezporednio drog syntetyczn pojcia ogól-

ne, które nastpnie su za punkt w^-jeia dla naukowt^j dediiktyi

(np. w matt niat N ce i, albo te stosuje bezporednio analiz do wiata

przedmiotowi gu. r(»zdrabia go na szezeg<Vk)wo zjawiska i iM[ucro ix3-

iiiej w nauct^ wznosi si od tych szczegóów rlo ogóu, Ofl czci
skadowych do ciioci iza przykad suy mog nauki przyrodnicze'.

Ztd to pochodzi, e w teoryach naukowych narzuca si nam tak

czsto szorstka przeciwstawnos midzy dedukcy i indukcy, przr-

czcm zwolennicy kadej z tych metod gotowi s uzna swoj za je-

dynie uprawnion, a w kadym razie za najlepsz.

Krytyczna teorya poznania wykazuje dowodnie jednostronno
i M('duo6 tego rodzaju wycznych [)ogl;vdów na ezjnmoci poznaw>

eze; wykazuje ona, o pojcia ogólne, idee. suc-e za gotowy punkt

wyjcia dla dedukty i nie istniej ])ierwotnie w umyle w gotowej br-

niii', lecz sam** s ju wytw^i anii jego syntcts t znej dziaalnoci, sku-

piajcej wii losr s/.(/iL;(')tf )\vych czynników w jcdn cao, która

usprawiedliwi winna swojii tit sr wobec krytycznych wymaga istot-

nego poznania rzeczy. Podobnie z dnigiej strony zjawiska szcze-

góowe, narzucajce si nam, jako gotowe ])od8tawy dla syntetycznych

uogólnie, s wynikami be zporedniej anahtycznej czynnoci omysa
i nie mog by w tej formie uznane za wystarczajcy materyal dla

naukowej indukcyi, lecz poddane byó musz poprzedniemu krytyczne-

mu rozbiorowi w celu cisego okrelenia ich treci charakterystycz-

nej. W ten sposób dedukcy krytyczna nie moe si zadawala ana-

liz poj t - Inych, Iccz wykaza wmna zarazem ich prawd, jako

wytworów syntetycznych; a indukcya nie ma prawa skupia s}n-

tttycznic^ szczegóowych zjawisk bez analitycznego sprawdzenia

ich treci.

cisa czno anahzy i syntezy, róniczkowania i cakowania, d' -

dukcyi i uidukcyi w procesie [)Oznania uwydatnia si równie w tej okolicz-

noci,e obie te czynnoci kontroluj nawzajem swoje wyniki ie zgodno
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,

tych wyników jest gównym rodktom krytycznego udowo(lnii*nia ich

I przedmiotowej prawdy, t. j. ich werufikaaii i vcrifi( iitiu —-sju iiwdzcnic
prawdy; zob. str. 84 i 17G\ Jak w arytiictyce wyniki dzielenia spraw-

dzamy za pomoci^ mnoenia i odwrotnie, tak ciso wyników ana-

lizy, dedukcyi. t. j. okrele s-kladników (hinc j
» aloci, sprawdzamy

przy pomocy sjoitezy, iudukoyi, t. j. przez odtworzenie caoci z roz-

oionycli czci; wytwory za s^Titezy, indukcji, uznajemy za niewt-
pliwe tylko wtedy, gdy odwrotnie dedukcyjna analiza tycli wj twuK iw

doprowadza nas znowu do owych pierwotnych skadników, z których

powstaa cao. Przeciwnie, bdy lub tez ograniczono naszej wie-

dzy wystpuj zawsze na jaw, gdy z rozdrobionych analitycznie i de-

dukcyjnie cztjci nie moemy odtworzy caoci, lub gdy wytworzonej

syntetycznie i indukcyjnie caoci nie moemy znowu rozoy na jej

pierwotne czci.

L Ztd to pochodzi, e krytycyzm naukowy nie zna nauk bcz-

I wzgldnie dedukcyjnych, ani indidicyjnyc-h, lecz uznaje poLrzeh de-

p flukc\T i indukcyi w kadcm w ogóh» badaniu naukowem, pO(.k»liiiic,

jak si domaga wzajemnenro uzuju-huenia auaHzy i syntezy. W ])r;ik-

tyce naukowej mona mówi jed^niie o <^órowaniu jednej lub drugii j

I
z tych czynnoci poznawczych, ale mowy bj nie moe p wycznom

* stosowaniu jednej lub drugiej, gdy bez ich cisej cznoci proces

r
poznania rzeczy nie dokonywa si prawidowo, zgodnie z wymagania-
mi organizacyi umysu ludzkiego. Przekonalimy si o tern na przy-

kadzie nauk przyrodniczych, mówic o ich metodzie, gdzie si oka-

zao, e indukcya nie jest bynajmniej wystarczajc w tych naukach,

lecz uzupenion by musi koniecznie dedukcyjnym wywodem zjawisk

szczegóowych z dziaania praw ogólnych (zob. str. 348 i nast., oraz

I W dalszym postpie naszych poszukiwa nad tym przcdmi<»(em

rozjtrzymy bliej udzia kadej z powyszych czynnoci w badamach

^lozoiii.

Literatura WjkaU gównych zasad analizy i .>yiitc/.v, ilnluk' vi i iadukr}!

&aaicsc niuzua w kadom pruntowniejszoin opracowaniu L^igiki. Po.'l.id historyt^zny na

róne oddenia w okreleniu tych czynno^ici poznawczych podaju szczeguluiej Ccbkrweg
w odnosoyeli czciach swego Systmau logiki (zob* wyej str. 800).

Pnedstawioae powyej (Rtr. 5d6) prawida netodologii^zae KAHTZZfuciZA opro*

wadaj si w istocie awojej do analizy i syntezy. Dwa pierwsze prawida mj cha<

raktor anali^/etnif; dwa ostatnio. — synUtyczny.

Na wewntrzny zwizek i potrzeb wzajemnego uzupenienia metody nnalitycznej

i synt^ty* zno) ^mctliodii- resolutira sire amiticf et coinpositiya sive synthetica) w-^k^-

ifTwali ju w 17-ym wieku Gailbdsz i Uobb£S (zob. Mistory filozofii LoEuwsaA
T. 111, 40 i nast., i 58>.
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Lkibnitz na sa^sio tych dwóch czynnoci poznawc^rch dzielfl nauki w ogóle

na analitifcznc i a^tetyczne^ jtk to nisnaczoiio ju wyioj (str. 114).

Kant |jni<;ni<'»sl kwcstyn o analitycznych i syntotycaiych csynnikach poznania

prawdy na pole trinsccndenhiln', t. j. na pole < zy.st<jj^o rozumu w przo< iw~tawif'nia do

dowiadczenia (zol». wyej str. 5)M i :WWV(. Wzrijcmny do siebie stosunek pniTiiiAta

i or/e<-/»'niM w '^da-h. mówi Kant. pnsyjuiuje dwojaki » barak ter. ,,Al!io uto' Z' nie li

odnosi ii<> j)iMl?niutu A, juko co w niem (skrycie) zawartego: albo rc Ii \<-/s u
obr;')em pojt^cia A, chocia, pozostaje z niem w pewnym zwizku. W pierwszym wy-

padku sd nazywamy analiiyezntfm, w drug^ira — SffnMycznym,'^ ^Sdy pit'rw--zcgo

rodzaju monal>y to luowa wyjumnjetmi^ dmgiego tt rottMerzajiemi^ gdj pier-

wszo nic nie dodj do pojcia podmiotu, locz rozdrabij je tylko pnj pomocy analiiif

na czci skladowo, zawarte w niem (w sposób mtny); pneciwnie, w sdach syntetycz-

nych czymy z pojciom podmiotu or^r/t nlc. kt jrc w ulem zawartem nie je^t i z niego

przez adn analiz wyprowadzonctii i»y nie mogo." -Wszystkie sdy dowiadczenuL

mówi Kant dalej, :s syntetycznemi.'* Daiu- liowicm dowiadczenia roz-zerzaj na.*2

wicdz'*. l>o<_'af ^ j now treci. Ale w i/jiem jest pytanie: czy sj\ moliwe sdy syn-

tvt\< /,]\v a ]»ri()ri, t. j. sdy, rozszerzajce iitsz wiedz»j bez pomocy doswiadi^zenir^"'' J»-

buc postaw innie tego pytania na czele Krytyki rozumu i dno do <islcgu r^zwi^-

uia tej kwostyi .stanowi wiekopomn za-slugg Kanta, tak dla filozofii w ogule, jak

w szczególnoci dla metodologii wiedzy ludzkiej. Odpowied Kanta sprowadza si do

zdania: «Sdy synt^tytnsne a priori wchodz w skad wszelkich nauk teofetycsnycfa

rozumu » jako zasady (principia).* I tak, 1) Sdy matematyczne, dowodzi Kant. s
syntetycznemi a priori. Zilanie: 7 f 5 = 12 nie jest sdetu aualityt-znym, jak zwykle

mniemaj, lecz syntetycznym, gdy w poj«;iu numy 7 -f- 6 mylimy wycznie tylito

(i tem, e 7 i ó doda do sieiio naley, ale nic or/ckaiuy jeszcze, e z dodania teto

wynika 12. „A zatem, .sdy arytmetyczne s zawsze syntetycznemi." „l w czy-tej

- oiii- tryi nic ma zda analitycznych. Unia prosta je^f najkn>tsz drog poini-r-L')

dwoma juiiiklaiiii. ~ jest to sd syntetyczny. 'ujjcio pru.^ttei dotyczy jakoci, \ i;io

iloci. A zateuj. pojcie uajkrót>zcj drogi zawiera tre now i przy pomocy a<ii.t"j

analizy nie daje sio wyprowadzi z poj* ia linii prostej. Potrzeba ta zwróci si do po-

gldowego wyobraenia, które jedynie umoliwia syntez." 2) NanH prtyrodnku zs*

wieraj w sobie równie st^j syntoty(»no a priori w chaiaktene zasad. Zdanie op>:

^Wo wszyi<tkioh zmianach wiata materyalnego ilo matoryi pozostfc alogmiam,*' jest

sdem a priori, gdy tre jego j(><t otrzywist niezalenie od dowiadcseoia. Ale ono

nadto jest sdem syntetycznym, gdy samo pojecie matoryi nie zawiera w sobie snami»>

nia niczmicnnosi-i, lecz oznacza tylko co wypetniajcego przestrze. W zdaniu powyr-

>zem przekraczamy tedy zakres p»)j(;cia matriyj i przyczamy do niego w myli a priori

cn.s lakiciro. czei:o w niem samem nie napot_\ kamy. Nare.szcie 3) Mciiifizykn, .ta Bie-

udaa dotd, cho konieczna, ho z samej natury umysu ludzkiego, wynikajca nauka,"

zawiera w sobie równie sdy syntetyczne a priori. Zadaniem jej jest rozszerzenie wie-

dzy a priori, a wic i ona posikowa si musi koniecznie takiemi sdami, które do dip

nycb poJt.H; przyczaj co nowego, w nich zgóry nie zawartego. Zob. w tym w^i-
dzic pocztek Krytyki czyaeyo rommu, oraz to, co wyej (str. 306 i 366) powiadiiiDS

o pogldach Kanta na matematyk i nauki przyrodnicze. Nadto zauway naley, U
Kant w swej nauce o ideach uzupeni powyszy krytyczny rozbiór analitycznych i pys-

tetycznyd) czyntiiktiw poznania i s/ukai w tej nauce podstawy do ogólnego na wist

pogldu (z<»lt. wy«>j >tr. 17;{ i na^t ).

H. l-LRici przyjmowa dwie za-t lniize tzyuuoaci umy.^lu twórrz \ rozróninjc^

^prodiironde und untcrscheidcnde Tiiitri^ki it *. W pierwszej niona^y -\>^ bez trudnosni

dopatrze .>yntezy, uzupeniajcej analiz'.-. l lrici jednak utrzymuje, o d^iaiaino twOf'
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§ 14,2. ANALfZA 1 SYNTEZA. 535

ca ma cbaiakter besporedni, dokonywa ttii.s jako pruifis natnialuy, hcz wiadomego
odsiaii umyiittf czogo tak lioswssgldaic o ^yntositc powicdssio nic uiwsiia. SamoilxiGlna

as i wiadoma siebie dziaalno nmyau polega, wedug niogo, zaw^izo na rozrónianiu,

to tes w rozróniajcej czynnoci widzi on jedyn fiinkoy logiczno} myli i poznania

nony. O wiadonieni i logicznom wytworzeniu c^oc z rozrónionych czynników, zgo-

dnie z rzwzywistyni ustrojem wiata, mowy tii nic ma, cliocia naturalnie i ten niyli-

iel r/vniio^ci:\ '^yiitt czn po«;ifkowa sit^ mu?>ial przy uroltieniii swt'<ro na .wiat po<:l(lii.

Zob. jego; Syslint ikr [ji</ik 1862^ str. 58 i nai>t.. oraz Comp^nf^imu rh-r L<>(/ik\ 2-\:\e

wyd. 1872, Cz. I-sza: l^rawa i normy logiczne, jako prawa i ntrrniy rozróniaj^rcj

czynnoci umysu.

H. Tainb doda do swej pracy : Les philoaophea da88ique8 du XIX-e stóde m
France 1867, 5-e wyd. 1880, rozdzia O metodzie, w którym mówi :iZcze*:utowo o ajoali-

zie i syntcne (przekad polaki tego rozdziau sporzdzi L. Gbkndyszymsim 1800). AnO'
Uza >pruwadza ai. wedlog Tainoa, do objanienia znaczenia wyrazów i du wykazania
i<kr 'W. odpowiadajcych wyrazom. Syn'.vza za polerka na okrolontu takich zasadni-

'zych laktów i sto>unk('>w, któr.. pr/ft1«tawirtj;\ -i<> jnkn typowt* przyczyny sz<;rei.'u iu-

nvfh '5»<^cj?óowych takti ^. S u* akrcslmiu, v tak i>owienj, zcwn«.'fr/n*'. powiorzcbo-

vnie tych czynnoci, nio wnikajce jcilnak *rl«;''ioj w ii li donioso poznawcz.

Barbi^: du i^ocAGE wyda ol^szeme dzieo w dwocli wielkich tonia(;li p. t. Anah/-

*<: et synOiese 1888. Pomimo takiego napisu, dzieo to nie ma cljarakteru nietodojojficz-

Dcgo,- pnociwnle, zawiera ono w sobie czysto dogmatyczny wykad pogldów auton na

Boga, ycie, czowieka i jego rozwój dziejowy.

To nareszcie naoy wspomniana ju (fitr. 270) rozprawa, w której .ScHMiDKuniz

rosiRaa odzia wyobrani w anaiifycauj i syntetyczni metodach poznania.

3. Kwefltja odrbnej metody fitoiofii. Dyalektyka Hegla.

Przedstawione powyej czynnoci umysowe analizy i syntezy

§ 14,2), wypywaj bez|}Oredmo z istoty poznania i stanowi wsku-

tek tego konieczny wspóczynnik wszelkiego w ogóle badania nauko-

wego. Poch()d myli badawcze), z natury rzeczy, moe liy tylko

dwojaki, stosownie do ti^go, czy l>ierze za |nirdvt wyjcia »laiui caius

i dy do wykrycia jej czci skadowych, czy te od dn iiyeli czi^ci

zwraca si do mylowego odtworzenia caoci. To t^^ nie mona wy-
myle innych metod naukowych nad analityczne rozdrobienie ogóu
na szczegóy, lub te syntetyczne zjednoczenie szczegóów w ogó,
przyczem ogó w jednym i drugim razie, jako przedmiot poznania,

nie jest tylko pojciem abstrakcyjnem, lecz realnem skupieniem szcze-

góów, ich istot, przyczyn, wyraajc si jednostajnie w szeregu

pojedynczych objawów, faktów i t. p. (§ 6,2; 11,2).

W praktyce poznawczej, stosujc te metody, posikuj*my si(^ ró-
nemi rodkami pomocniczemi wedug natury rónych przedmiotów
badania. Wspomnielimy u teui ju wyej istr. 2U5 i nast.'). odnosi

si to naturahue i do lilozotii. w której analiza i synteza w szczegó-

\
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536 § 14,8. MBTODA FILOZOFII.

owjm swym rozwoju przyjmuj charakter odmieimy, z^^^iiie z odn^h-

nym przrflinictem tej wanie nauki. Poiuimo to ogóliu' zas;id\- me-

todologii /nc pozostaj jedne i te same we wszystkich nanka<;li, wi^c

i w zakiesic filozofii. Wszelki*? odstpstwu od tych zasad ogólnycli

nadwyraoby „naukowo" lilozotii i sprowadzaoby j z drogi, wio-

dcej do prawidowego rozwizania jej trudnych zada. Jako nauka,

filozofia musi si^ posikowa metod, zasiugajc pod kadym wz^
dom na miano naukowej.

W sprzecznoci z tym ogólnie naukowym charakterem filo-

zofii daj si czsto sysze gosy, dowodzce^ ie filozofia posikuje

si zupenie odrbn metod, rón zasadniczo od metody innych

nauk. Przy tern zdanie takie wygaszaj nietylko przeoiwnic^y filozofii,

a w szczegóhioci metafizyki, jako nauki, a wic zwolemiicy teoryi

0 twórczoci metafizycznej i pozytywici, o których mówilimy na

swojem miejscu (§ IM i 2. oraz § 10,1 i 2), lecz i myliciele, wyst^pn-

jcy z obron luiukowoci iiozofii. Nale tu szczególniej przedsta-

wicicU' jcdnostroniigo idealizmu po Kancie: Fichtk. Schklmng. He-

GKL i ich liczni zwolennicy ])o nowsze czasy. Wypada tu ])o\vitMjz!e

sów kilka o tym kierunku nicndflogicznym, tcm bardziej, e wspó-

czesne lekcewaenie filozofii wynika w znacznej czci z bdii^
mniemania, jakoby metoda filozofii w samej rzeczy rózrónia sit^ za-

sadniczo od innych mci od poznania rzeczy i dlatego nie doprowadzak

do wyników, majcych donioso naukow.
Pomijajc tu ideologi Platona, zaznaczy naley, e w nowszych

czasach pierwszy Spinoza wprowadzi do filozofii metod dedukcyjn,

na wzór matematyki, i przez to przeciwstawia j zasadniczo wszel-

kim innym naukom, badajcym, jak i ona, realne objawy wiata

przcdmiotow«'go. Póniej Kant, pomimo swep;n krytycyzmu, wyja-

niajcego O!:<')lno naukuw c zusady wirdzy ludzkiej, uleg dualizmowi

mit^dzy podmi<it»>in i przedmiotem poznania, midzy rozumem i

wiadcziMiicni. a wy |iowadajc przytem zdanie, e metan :uka ma zs

przedmiot wiedz tranccndentaln i dy do jej rozszerzenia [)rzy

pomocy czynniki'w apriorycznych, spowodowa porednio rozwój je-

dnostronnego idealiznui o metodzie, rónicej si zasadniczo od meto-

dy reszty nauk. W tym duchu J. G. Fichte wyprowadzi cay swój

sy.stemat filozoficzny z jaui, przyczcm dowodzi, e byt wiadomy
siebie i niewiadomy (jaA i nie-ja, podmiot i przedmiot, dussi

1 przyroda) s skladowemi czynnikami samej jani i stanowi syntM
podstawow dla wszelkich dalszych wywodów filozofii. Scheing prze-

ciwstawia wprawdzii^ tenui podmiotowemu idealizmowi Fichtogo swój

idealizm przedmiotowy, ale ])Owonje si i>rzy tcm równie na dziaa-

nie bezporedniej twórczej wyobram, z której wyprowadza „metod

Digrtized by Google



§ 14,3. METODA FILOZOFII 537

konstrukc^'* swój poglt^d na wiat, bez naleytego uwzglt^i inienia em-
piiyiziiyei danych.

Gównym atoli przeflstawicielem zdania, e filozofia posikuwa
winna zuprlnie odn^buu uirtodt^, ruu^ od meud innych nauk, by

Heoel. Upierajc sit* na IH)^vzit^t^nn zi^óry pewniku o lii zwz^K^dnej

:osam08ci myli i bytu, rozumu i rzeczywistoci, dowodzi on, e po-

trzeba tylko rozwija my41, aby doj do bezwzglt^duego |>oziiauia

byta, zarówno jego istoty, jak i jego ol)jaw<')\v. Pochód za oderwanej

myli i rozuma wszechwiata dokonywa si(^. wedug Hegla, drog di/a'

Ukfyetnih polegajc na przejciu od twierdzenia do przeczenia, od te-

zy do antytezy, a nastpnie do wyrównania wynikej w ton sposób

sprzecznoci w zdaniu syntetycznem, które znowu staje si tez i wy-
wcrfuje antytez i syntez, i tak dalej, ]>()ki myl filozoficzna nie wy-
czerpie zupenie swej treci, poczwszy od najog(>lniejszych idej

o myli, bycie i ich wlu.inociach, a koczc szczegóowemi objawami

^uiata j>rzcdiniotowego. Z tpgo stanowiska dowudzi Hegel np.. e
rozwój rozumu wszechwiatowego obejmuje trzy moiiienta zasaduiezu:

naprzód ])ized8tawia sic jako czusta un/^/, abstrakcyjna, stanowica

przedmiot logiki; nastpnie przechodzi w ino-hj/ f,^Vjiders-sein), jako przy-

roda, badana przez filozofi przyrody, i nakoniec, jednoczc syntetycznie

myl i przyrod, staje si duchem, roztrzsanym w filozofii ducha. W ten

sam sposób rozdrabia Hegel kady z tych czynników na skadniki pod-

rzdne. I tak czyst myl rozkada na: hft^ istot i pojeie\ byt znowu
na: jakoie, iloió i ndar; jakoó na: byt ayfity^ nieosf' i zywostan (Wcr-

den); istot na: gasad, zjawUko i rzeczywitod; t ostatni na: subtUtn-

Cl/, pr2}frzjrn, wzajemne diiaianie, i tak dalej bez koca.
i\ilr,z metody dyalcktycznej w ogóle, a tern bardziej mniemania,

jakoby ona bya najwyszym wytwoiem „naukowoci" tilozofii, wyka-

zano juis oddawna. D/i ju bardzf* szczupa licz]>a mylicieli broni

na scryo jej zastosowania do jakichkolwiek Itadtin naukowych. Hegel

rozrywa w swej metodzie samowolnie dwa organiczne skadniki wszel-

kiej wiedzy, jakiemi s: czynnik ]iodnuotowy myli logicznej, rozu-

mu, i czynnik przedmiotowy, dowiadczenia, faktycznoci, a ojnera

si wycznie na pierwszym, lekcewac drugi, równie niczl)^dny.

Pntytem nie moe nawet przeprowadzi konsekwentnie swej jedno-

stronnej zasady, gdy poznanie, jako proces realny, narzuca umysowi
w sposób konieczny oba te czynniki. Nie ma bowiem w rzeczywi-

stoci ani czystej myli bez dowiadczenia, ani dowiadczenia bez my-

li (zob. str. 84). Mona nie zwraca naleytej uwagi na jeden z tych

czynników, ale przez to drugi nie zostaje faktycznie usunity z widowni,

lecz wtacza si mimo woli w ])roces poznawczy i przyjmuje w nim

udzia, choby jasno nie pojmowany przez umys. To tei ani Hegel,
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ani zwol- iinicy j«'^o rlyalckt vki, jioiiiiiiin najszcziTszpj ci<^ci. nw moj;

sitj wyzwoli z ]>of] l)PZ]>ororini^p;') wpywu dowiadczonia. Wyst-

puje ono na jaw w calvTO pochodzie ieh abstrakcyjnego mylenia i ^h-

je si^ wykaza bez trudu w kadeni ich poj^iu. Poniewa za> t-

j

strony empirycznej wiedzy nie uwzgldniaj w sposób waciwy, prze-

to i)ogl(ly ich przedstawiaj si^ ze stanowiska krytycznego, jako po-

mi^zanic samowolnej myli i mtnego dowiadczenia, pozbawione

wszelkiego prawdziwie poznawczego, wic i naukowego znaczenia.

Zreszt, metoda dyalektyczna Hegla nie czyni nawet zado naj-

elementamiejszyin wymaganiom logicznoci, na któr ai gównie po-

wobijt;. Zasadniczom |»rawem logicznego mylenia jest bowiem wy-

izMiie sprzecznoci. Piawo to wypywa z istoty samego mnystn,

jaku jcdiKii-ndiicgo iistrf.jn. ilcego do liai-nionijncgo wyrównania

wszvstki. li sk}a<liiików <\vcu:<) jestestwa, a wit^c i swoich myli. Umys
lorrii-zny diiv tedy bezriosicdnio tlo usimifcia wszelkich snrzcczii"N '

i przekonywa si prdko, e tylko t droga doj moe do poznaiiiA

praw<iy. Tymczasem -metoda dyalektyczna Hi^gla podnosi sprzeczno

Ho \vysokoci zasady i opiera na niej cay pochód myli filozo&czu«j.

jest zatem w istocie antylogiczn.

Przyzna wprawdzie naley, e ograniczajc myl oderwana

czynnikami jej wycznie waciwemi, Hegel zmuszony by sprowadzi

ji j rozwój do czynnoci czysto formalnych twitrdt€nia i przecsenla, be«

wzgU^du na konkretny przedmiot tych czynnoci. Umys, pozbawiony

treci cmpiryczTioj, sam z siebie zdoby si moe jed^Tue na przyj^icie

Inb odrziK cnic jiasuwajcych mu si myli, stosownie do swych pod-

miotów \<h motywów. Twierdzenie i [)rzeczenie cz si wt«dy jesz-

( z«' b«-/poi (.(liii(, z osobistem zadowoleniem lub niezadowulciii* lii

z clit^H u^ \\\{) nieciu^ci odnonie do danej treci i staja si wyruzcui

czysto podnnotowego stosunku umysu (h) tej trec i. Dlatego te dya-

iektyka myli oderwanej nie posiada innych rodków metodologicz-

nyt h. jeno twierdzenie i przeczenie, tez i ant3i:ez. Ale s to rodki

goosowne, pusto, czcze, bo prócz oderwanej formy logicznej nie »-

wieraj w sobie adnej treci poznawczej, zaczerpanej z bogatych la*

sobów wewntrznego i zewntrznego dowiadczenia.

W zakresie wiedzy prawdziwej, natomiast, owe rodki formalne

twierdzeiua i przeczenia wyzwalaj si, wedle monoci, z podwpywu

czynnik('»w podmiotowych i prz\jmnj charakter przedmiotowy. Mi-

ja na oku cisl<- p<znanie r/.eczy, ni(^ zadawalamy si nigdy gooslo-

wnein twierdzeniem i przi^czeiiit m, lecz przeciwnie, dyiuy do wy-
czenia z naszych poj wszelkiej s|>rzecznoei i do kryty( zn«'go n|'i;f-

wiediiwienia naszych zda przy p(»mocy zarówTio wyiTiaga k»gic/.-

nych umysu, jak i niewtpliwych danych dowiadczenia. A ugo
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wlftnie Heg<^l nw ezyiii, lecz wprowadza twiordzenio i przeczenie, ja-

ko rodki metodologiczne, do swej dyalektyki, bez ich uzasadnienia

w kadym poji d} uczym wypadku
Streszczajc powysze nwa«Ti krytyczni*, powiedzie* umI* y, e

bezzasadno metody dyalektycznoj wynika z Lrzcch uas^paj^cycli

argumentów

:

1) z niemonoci bezwzgldnego oderwania logicznej myli od

;
przedmiotowej faktycznoci;

2) z niemonoci poznania wiata bez pomocy danycli dowiad-
( Gzenia, i

3) z nielogicznoci przeciwiestw, stanowicych gówn podsta-

wy dyalektyki.

Obrocy zdania, e filozofia posikuje si<j odrbn metod^ nie-

majc nic wspólnego z metod innych nauk, powouj sie wprawdzie

cz^to na to, e filozolia nie buda zjawisk szczc^^uowych, lecz / ii.i-

tury swego przediniotii jtozostM je w zakresie ])oiee o<lerwanycli, wi(jc

nojanicza si a»sti-akcv jiicm i'" »/.niiin\vai!i« iii, i'"'>iiem zupenit* od me-

tod badania nauk spec^yalnycli. Taki pu^^liul podzielajt^ nawef i pozy-

tywici, dowodzc, e filozofia a do chwili, gdy Cumte jakoby wpro-

wadzi do niej metody naukow, miaa charakter abstrakcyjny, zada-

walaa 8i wycznie „mctafizycznemi ogólnikami.'^

Fasz takiego zdania wystpuje na jaw przy najpobieniejszym

nawet rzucie oka na dzieje filozofii. Mówic o metodzie abstrakcyj-

nej, waciwej jakoby filozofii, a szczególniej metafizyce, Comte uto-

I
sarnia bez wszelkiej zasady nauki^ jrilnostronnogo idealizmu, a szcze-

gólniej Hegla, z filozofi w ogóle. W rzeczywistych natomiast dzie-

jach filozofii rozwijay si^ obok [)ogldów idealistycznych i realistycz-

ne, obok spiiMualizmu i materia li/m, obok metody racyoiialnej —
empiryczna, obok dcdukcyi — indukc3'a. Co wicej, miao powiedzie

mona, e postt^p SLile naukowy bada s])rryalny( li zalea i zaley

dotd jeszcze w znacznej cz(jci od bada krytycznych filozofii nad

toory poznania w ogóle, a w szczególni 'ci nad metodologi. Do
^

wspomnie tu choby o Bakonie, Lokku i Kancie. .Takim tedy

prawem mona twierdzi, e filozofia z istoty swojej bya prze-

Ldwn empiryzmowi? Jestto zdanie niczem nie uzasadnione, powta-

rzane za Comte^m dotd tylko przez tych, którzy, jak on, nic znaj
wcale historyi filozofii. To te wobec bliszego wyjanienia kwestyi

Fj^ciach ogólnych, oraz krytyki pozytywizmu ^§ 6,2; 10,1), nie

y powoda zatrzymywa si tu duej nad tym przesdem.

l*rzekon>"wamy si tedy, e ani meteda dyalektyezna Hegla,

uni adna inna ahst rak(?y)na metoda nie jest wyczn waciwoci
filozohi. Przeciwnie, posikuje si^ ona, jak i inne nauki, wszeikieuii
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raoliwomi roilkami |)<)Ziiaiiia, a szczególniej logicznem mylenif-m

i clanemi dowiLuh zcia. analiz i syntez, stosownie do i>otrzeb}'

i wedle natury swego przedmiotu.

Literatura, dotyczca metody dyalektycznej. < » uWio<niltA-

TONA iiuiwilisiiiy na str. 172 i ua.sT., oraz str. 183.— Co do ."Spinozy zol). w}t*j sir. ft"2*j

1 na>t. — O Kani E zol>., oo powiedziano na str. IIH. IT.i, 2<I4 i .'>:34.— .1. G. Fichte

w>'o> swój pogld na iiictodt,' filozotii zarówno w pracy, wymionionej na str. 12, j»kn

te w dzieo: Orundlage der gesammen Wisseiuchaftddire 1794.-'Scsii*nie w pra-

CAch, zasDBCzoDych równie na str. 12. Zob. tes, co wyej (str. 174 i naait) powiedBo

o jednostronnym idoalizmie.

HfiOE rozwin swój pogld na metod dyalektyc^. jako waciw filozofii, vre

Wspomnianej (str. 13) Fenometiiologii ducha, oraz w swoj Logice ( Wissenschafi drr U-

gik 1812). Zasado za tosaniori myli i bytu sformuowa najsi islfj w zdaniu .W;i^

veninnt'fi<: i-t. n^ \<t wtrklirh. und wfi'> wirkHfh ist. das ist rerniinftiL: * \vvpuwiedzi.v

rwm w |ir/.r(iiinwie do FiUiznfH jtrawa i we w-t^ pif do Hncylioprdi/i nauk fiiozafirTpyd

(Werkt . T. V'I. 10 i T. VIII, 17). Zdanie to j«'-t w t^niudt; rzeczy tylko paratri?;t.

siódmej tezy diii<:iej . /<;s( i Kyki Spinozy, ki<'»ra l)rziui; ,Ordo et conneiio idewara

idem ent ac ordo et connesio renun.** Róni si ono jednak zasadniczo od nauki

0 paraMitmie myii i l>ytQ, bronionej ju pnsez Lubiiitza (zob. wyej str. 184).

Filozofia Hegla i jego azkoty naley do bistoiyl filosofii i jj kiytycsnej oca;

Bznka naley w odnonych dzidach z zakresu bistotyi filozofii. Do nowszych zwoleimi-

ków hegliznui nao: zmary niedawno i wspomniany ju (str. 16) ucse jego K. I-

MirnELET. daloj znany historyk tilozofii Kuno Fischer, estetyk M. Scha^st er : nastijpnic

wlosiy niy^lii jf lr: A. Veka {/.oIk str. 15), R. Mariano i inni. T)o nich zalii/vr nal^^v

1 irlon«'jt> w Kst.itnich cza ;\rh lilo/.ota rini^icdskieffo I^kam.ky a (zoli. wyej -tr.

Duiiski Hlu/.of Kroman zl-li/a si^i od apriory/mn Kanta lio dyaloktyki Hegla, dowod*^

w sw«'m /.uakouiitem dziele: N(tszc przyrodoznawsUco (zoj. wyej str. 323), e w nau-

kach formalnych, w matematyce i logice, umys sam icjfUtfarta przedmioty poznaBu

i przez to dochodzi do niewtpliwej pewnocit gdy tymczasem nanki empiryczne dopio-

wadzaj tylko do prawdopodobiestwa. Nasi przedstawiciele sdu^ Hegla powssediok

s znani. Gównym atoli obroc metody dyalektycznej po chwil obecn jest Gihtat

Engel. W rozprawach : Die dialecixche Methode u. die matJiematische Naturanscha^

ung 1865 i Sein u. Dcnkcn 1880, dowodzi on, e jedynie na podstawie dyalektyki

iia pr/ezwyci^y taktycziK* sprzecznoci, narzucajce .sit; nam w danych dowiaii/Zfnj*

Z obron Tmiiki fl' i(la u sprzecznoci w^^stpi równie A. BuUMOKa: HegcU Ldrr

1'iorwszym i po chwil^' olncu liaii^runtowniejszyuj krytykiem dyaUktykj Ht^rl'

by TRENi»KLEMu;u*i. który ju w pierwszem wyd. swych wspomnianyc.h (str. 309) B-y

daniach Icgictnych, a zatem w r. 1840, przekonywajco u ykaza ca nielogiamoe

tody Hegla i w ogóle niemono wysnuwania z umysn pogldu na wiat i ponum
r/.c» zy hez pomocy danych dowiadczenia. W tyra duchtt pisat te Ubici: Cekr

Jhinzlp und Methode der hcgchchen PhHo8<^hie U'41.

Wród póniejszych prac krytycznych zasuguj szczególniej na uwag:
Wykady II. Hayma p. t. Tfrtjd utid scipr ZHf \^f)7. zfiwieraje soiow. ^

i wszeeli^tromi krytyki; hiozofii Hegla, z uwzgldnioniem jego metody.
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P. .Tanet wyda studyum porównawrzo nad dyalcktj'k Platona i TTejrla p. t.

Ehtdes sur la dialectique dmis Platon et datis Jlrgel 18(10.

En Hartmakn ogosi cicl\aw nionogratiii. powii.>con metodzie dyalok tycznej

p. t. Uehcr die dialedische Meliode 1808. Chocia Hartniann w ogólnydi za-sadacli sw(»-

pogldu na wiat, a nuanowicio w .swej nauce o ienonienolog:icznyn> rozwoju „Ioz-

wiwlne^o," jako ahsolutu, zblia si*; hanizo do llej,'la, pomimo to nie podziela jego me-

tody dyalektj-cznej, lecz wykazujt jasno ji^j sabe strony. P«)uczajcyni w t^j pracy

je^t równie storyczno-krytyczny wykad zasad dyalektyki od Plato.na i Arystotelesa

a do Kanta, Fichteoo, Scheunoa i Meula.

Tu naley wspomniane (str. 528) dzieo nietodologiczne nKRTiiAi LDA, zawieraji-e

krytyk metody Spinozy i Hegla.

II. Analiza jako czynnik

metodologiczny filozofii.

§ 15.

Przedmiot i gówne momenta analizy filozoficznej.

Przekonawszy si, o wszelka w ogóle nauka posi-

kuje si czynnikami metodologicznemi analizy i syntezy

(§ 14), musimy dalej zastanowi si bliej nad icli zasto-

sowaniem do filozotii. W tym celu zwracamy uwag
naprzód na przedmiot i gównie momenta amlizy iilo-

zoticznej.

Poniewa szczegóowe zastosowanie kadego czynni-

ka metodologicznego, wic i analizy, zaley od przecbnio-

tu badania naukowego, a filozofia ma za swój przedmiot

zasady ludzkiego poznania, podmiotowe i przedmiotowe,

w celu urobienia ogólnego na wiat pogldu (§4); przeto

analiza na polu filozofii dotyczy juzedewszysikiem tych

zasad poznawczych i posikuje si wszclkiemi moliwemi
rodkami, wyjaniajcemi ich tre.

Z natury tego przedmiotu wynika, e analiza na polu

tilozofii przyjmuje przedewszystkiem charakter psychologicz-
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ny^ t. j. ma przedewszystkiem za zadanie rozbiór zastadni-

czych czynnoci umysu ludzkiego, w celu wykazania

pierwiastka')w i praw tej dziaalnoci.

Metoda filozofii na tein polu schodzi si pod wieloma

wzgldami z metod szczegóowych bada psychologii,

jako 8ain<)(lzi<»lnej nauki. Rónica pomidzy ogóln filo-

zoliczii aiializ*^ czynnoci umysowej i jej specyalnym

rozbiorem psychologicznym, polega jedjmie na tern, e
filozofia, majc na uwadze swe odrbne zadania, korzysta,

W(m11<' monoci, z wyników specyalnych bada psycholo-

gii i poddaje je tylko dalszemu krytycznemu rozbiorowi

W celu skontrolowania prawdy i prawidowoci tych wy-

ników, oraz okrelenia przy ich pomocy czynników ycia

umysowego, które wchodz w ^kiad ogóhiego na wiat

pogldu.
Do tych czynników nale: z jednej strony czyn-

no poznawcza, bdca niezbdnym rodkiem bliszego

pojcia wiata, a z drugiej róne dnoci i wytwcn

umysu, estetyczno i moralne przyjmujce czyimy udzia

w urobieniu ogólnego na wiat pogldu (§ 7). Rozbiór

wszystkich tycb danyci ycia umysowego, niezbdnych

przy poznaniu ostatecznycli zasad wiata, stanowi pierw-

szy czynnik analizy filozoficznej, który najlepiej okreli

moemy mianem: Krytyki umysu. W krytyce tej filozo6a

posikuje si w|>rawdzie rodkami metodologicznemi p^^y*

choiogii empirycznej, ale Glosuje te rodki do swych od-

rbnych celów w sposób samodzielny.

Rozbiór danych ycia umysowego, w krytyce umy-

su, nie wyczerpnje jednak czynnik<')w analizy filozoficznej.

Obejmuje onii prócz tego dalsze niezbdne momenta, bez

których filozofia nie moe rozwizaó swego zadania. I^o

nich naley, jako drugi czynnik, analiza przypuszcze
1 wyników nauk sjjccyalnych, o ile si one przyczyniaj il^*

,

urolcnia (»i;<'»lnego na wiat pogldu.
Pogld filozoficzny na wiat, krytyczny i ogólny,

z natury rzecz}* oprze si musi na znajomoci szcee*
j
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góowych objawów wiafea. Poniewa Jednak, stosownio
do zasady podziau pracy umysowej, rozbiór tycli obja-
wuvy szczegóowycb stanowi przcthniot nauk specyalnych
i§ B l), przeto lilozolia sama nie bada tych objawów, lecz
posikuje si w tym wzgldzie, stosownie do potrzeby,
wynikami nauk specyalnycli lo). Ale wyniki te pod-
dam iiiusi .samodzielnemu rozbiorowi, z czego pochodzi
iiuwy szereg zada anahzy filozoficznej, a mianowicie:
1) rozbiór zarówno dogmatycznych przypuszc /a jak
i wyników kadej z nauk specjalnych z osobna,
/. punktu widzenia krytycznej teoryi poznania; 2) ocena

^
porównawcza przypuszcze i wyników rónych nauk spe-
cyahiych, i nakoniec 3) okrelenie tych niewtpliwych da-
nych, które przej naley z nauk specyalnych do hlozohi.

Taki rozbiór przypuszcze i wyników nauk specyal-
nych wypywa bezporednio z jednoci nauki, reprezento-
wanej przez filozofi, i stanowi niezbdny cznik pomi-
dzy szczegóowcnii gann wiedzy i najwyszemi uogól-
nieniami umysu ludzkiego. Czynnik ten analizy skupia-
my w pojciu Ktytyl fUoMficme} fuutk specffiUn^,

Metoda filozofii na tem polu posikowa si musi
przedewszystkiem rodkami wlaciwumi kadej z nauk
specyalnych, poddawanej rozbiorowi, a nastpnie uzupe-
nia te rodki czynnikami metodologicznemi krytyki
w ogóle, a w szczególnoci krytyki umysu i jego wj-
tworów^

Do powyszych momentów analizy lilozoficznej przy-

cza si nareszcie jeszcze jeden, równie konieczn^', a do-

tyczcy histarifcanifdi danych samej filozofii.

Filozofia ma swoj przeszo Dno do os^ólncgo

na wiat pogldu dziaa w ludzkoci od najdawniejszych

czasów i objawia si faktycznie w wielkiej iloci szczegó-

owych nauk filozoficznych. Nie mona w chwih obecnej

pracowa nad rozwizaniom zacl<ui filo/olii, nie uwzgld-
niajc tycli bogatych zasobów jej przeszoci. W tym
za celu musimy podda rozbiorowi wszystkie dosze do
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nas pogldy na wiat, wyróni te, które maj charakter

filozoficzny, t. j. któro zawieraj w sobie zawizki kry-

tycznoci i powszechnoci, od pogldów dogmatycznych

lub zbyt specyalnych, lecych za obrbem waciwej filo-

zofii. Nastpnie, naley podda krytycznemu rozbiorowi

zarówno ogólne zasady (principia), jak i szczegóowe

nauki filozoficznych pogldów na wiat, wykaza ich

czynniki prawdy lub faszu, w ogóle oceni ich znaczenie

w rozwizaniu zasadniczych zada filozofii.

Taki rozbiór dziejów filozofii jest koniecznym warun-

kiem jej prawdziwego postpu. Przy jego pomocy myli-

ciel zdaje sobie jasn spraw z genezy i rozwoju swych

wasnych pogldów i moe je bd usprawiedliwi danemi

dziejowemi, bd uzupeni, w miar potrzeby, wynikann

swych dalszych bada. Przeciwnie, bez takiego rozbioru

nie moe nawet doj do jasnego pogldu na przedmiot

i zadanie filozofii, ani skorzysta z dowiadczenia i pracy

poprzednich pokole.

Co si tyczy metody hlozolii w tym zakresie docie-

ka kiaorycmo-hyffcgnydi, to posikowa si musimy z na-

tury rzeczy specyalnemi czynnilsami krytyki historycznej

i filologicznej, uziipenioneiiii i na tern polu ogólnemi na-

sadami krytycznej tcoryi poznania.

Czynnik powyszy okrelamy nazw: KfytyU hiaorye^

nej filozofii.

Tak tedy okazuje si<^, e analiza filozoliczna obejmu-

je trzy nastpujce mementa:
1) Rozbiór psychologiczny zasadniczych czynnoci

umysu i jego dno.ci do ogóbiego na wiat pogldu,

czyli krytyk umysu;

2) Kozbiór porównawczy przypuszcze i wyników

nauk specyalnych, o ile ono przyczyni si mog do uro-

biciuia filozoficznego na wiat pogldu, czyli ktytyk fUo:o-

ficjsn nauk specyalnych.

3) Hozbiór krytyczny przeszoci filozofii, czyli krs-

tyk histarycgn samej fihsofiL
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Te trzy skadowe czynniki analizy filozoficznej uzu-

peniaj si nawzajem na kadym kroku; aden z nich

nie moe by stosowanym do bada filozoficznych w odo-

sobnieniu, wycznie, gdy w takim razie badania te przy-

brayby charakter jednostronny i doprowadziyby do wy-
ników skrzywionych lub nawet zupenie bdnych. Meto-

da analityczna filozofii, pojta w sposób naloyty, przy

badaniu kadej kwestyi jednoczy w sobie organicznie roz-

biór psychologiczny odnonych czynnoci umysowych
z rozbiorem wyników nauk specyalnyeh i danych historyi

ftlozofii. Tylko przy cisym zwizku tycb czynników
i ich wszechstronnem zastosowaniu, analiza staje si pra-

wdziwie naukowym rodkiem pomocniczym dla bada
filozofii i przyczyni si moe do zadawalajcego postpu
tych bada.

1. Krytyka umysiu, jako czynnik analizy filozoficznej.

Wszelka w ogóle krytyku ma za przedmiot pewne wytwory,

które zasadniczo wypywaj z czynnoci umysu i dlatego pozuctne

i ocenione^ by moga jedynie na ])()dsta\vie |)nj)rz<'dnicg( rozloru

umysu, jako podmiotu krytyki. Zh^d wynika, e r(izl)i(')r czyniio<( i

umysu i jego wytworów jest pierwszym i najwaniejszym warunkiem

wszelkiego wogóle naukowego krytycytmu, a tembardzicj krytycyzmu

filozofii (§ 5,1).

Wdród wielorakich zada krytyki umysu, inie jsi r na <'zelue przy-

zna naley oisemu rozrónieniu podmiotowych i przedmiotowych,

racjonalnych i empirycznych czynników ycia umysowego. Widzie-

B4my ju wycj (str. 93), e Kant okreli t^ rónic wyrazami

a jnori i a posteriori. Za tre a priori umysu uznajemy to wszyst-

ko, co stanowi waciwo umysu samego w sobie, jako zasady ])icr-

wotuej wszelkiej czyiinosci umysowej, a zatem i wszelkiego przejmo-

w:una jakiejkolwiek treci danej. Przi'ciwnie tre a posteriori (»l>ej-

nmje to wszystko, co umys [)rzy pomocy swych < zynno( i nliserwa-

cyi i dowiadczenia czerpie z niezalenej od uiego faktycznej rzeczy-
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Powysze rozrónienie stanowi ])unkt wyj.scia dla wszelkiego

dalszego rozbioru dziaalnoci umysu i rozstrzyga o zasatlniczem po-

gldzie badacza na istot- tej dziaalnoacL Wskutek rónego okrele-

nia treci i znaczenia wspomnianych czynników wytwarzaj prze-

ciwlege pogldy raejfcnaUimu i imptfyjmtc, z których pierwazy uzna-

je za wyczn zasad czynnoci umysowych tre aprioryczn totm-

nm; gdy przedwnie empiryzm nawet i t tre nsinje wyprowadai

z danydi dowiadczenia. Jeeli empiryzm sprowadza dowiadczenie

do dziaania zmytUw i na nich jedynie opiera ca dziaalno omyria,

natenczas przyjmuje nazw^ aensualizmu i tre wrae zmysowych^

w przeciwstawicnin do wszelkiej inn^j treci umysu, a mianowicie do

treci racyonahu^j, uznaje za wyczn podstaw do wyjanienia pozo-

staych objawów ycia umysowego. Mówic o kr%'tyce nmysu tylko

jako o czynniku metodologicznym filozotii, nic mamy powodu zajc

si obecnie sam t kr\ tyk; jest ona zadaniem osobnych nauk fiJozo-

ficznych: logiki^ esteh/ki, eiykh a przedewszystkiem psychologii. O ile

zreszt krytyczny rozbiór ycia imiysowego wchodzi w skad nauki

wstpnej do filozofii, uwzgldnilimy go w sposób naleyty w odno-

nych czciach pracy niniejszej. , Powoajemy si pod tym mgldsm
na roztrzsania^ dotyczce zasadniczych czynników wiedzy ($ 4^),

dalej pojcia wiata, istoty i zjawiska (§ 5,2 i 3), a gównie na cha-

rakterystyk typowych objawów ycia umysowego, oraz wszechstron-

ny pogld krytyczny na ich stosimek do filozotii (§ 7— 13). Nadto

rozilzia czwarty niniejszego dzieia, po.wi<cony rozbiorowi imiyslu

filozoticznego. odnoni sii^ w znacznc^j czci do krytyki umysu. Ze

stanowiska meloilologicznego doda nale\ uwugt^. e zaznaczona ró-

nica miedzy aprioryczn i aposteryoryczn treci umysu sprowadza

si(^ w swej istocie do rónicy miedzy organizacyjnemi prawami dzia-

alnoci umysowej i jej przedmiotem^ czyli maieryalem^ zaczerpanym

z faktycznej rzeczywistoci przy pomocy doiwiadeuMOt jako jedynego

rodka przejcia przez umys treci od niego niezalenej. Wskutek
tego ow zasadnicz rónic moemy najprociej okreli jako rónic
mi(^dzy wrodz<m$m% pratwimi tunysu i treci nahit empirycznie.

Prawa mnysu, t. j. jego czynniki czysto ra( yonalne, dane

z natury rzeczy wraz z istnieniem i organizacyu uniyshi. Ztd uzna-

ne by musz z;i wrod/onc umysowi, aprioryczne, podobnie, jak. pra-

wa cielesne^) organ izaey i, stanowice czynnik wrodzony jej ftinkcyj ori;.*-

niczuych, jak prawa fizyt^znego bytu, np. zachowania energii, iK>waze-

chuego cienia i t. d., okrelajce bezporednio dziaanie zjawisk fizycz-

nych. Przejcie przez umys praw swej dziaalnoci z zewntrz nir

jest moliwem faktycznie i sprzeciwia si najprostszym wyinagwuom.
logiki. Wszelkie bowiem przejcie przez umys jakiejkolwidc Mttll
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^ wi^ i rzekome przejcie wasnych praw, opiera si^ ju na istnit»niii

.
pewnych praw umysu i uskuteczni si daje jedynie przy ich udziale.

' Z tego wynika, e racyonahiych czynników umysu, cile zczonych
z jego prawami, adn miar wyprowadzi nie mona ze wiata ze-

wntrznego. Stanowi one pierwotn waciwo ycia umyswego,
jego istot. Docieramy tu do owych ostatecznych zasad bytu, które

stanowi konieczn podstaw do wyjanienia jego objawów, ale same
nie mog ju by wyjaniane przy pomocy tych objawów, jako czyn-

ników pochodnych. Wynika to w sposób oczywisty z tego, comy
na swojem miejscu powiedzieli zarówno o istocie praw w ogóle, jak

w szczególnoci o prawie przyczyny (zob. str. 122 i nast., oraz

§ 11,2).

"Wszelkie pogldy przeciwlege, zaprzeczajce istnieniu czynników

v*Todzonych umysu i dce do wyprowadzenia nawet pierwotnych

praw dziaalnoci umysowej ze wiata przedmiotowego przy pomocy
dowiadczenia, t. j. jednej z czynnoci ju istniejcego umysu, s
wynikiem bd grubych nieporozmnieu, bd racego lekcewaenia

krytyki umysu. PrzekonaUmy si o tem ju wyej, mówic o zasa-

dach naukowoci, a mianowicie o odnonych pogldach Milla i Spen-

CEBA, jako gównych nowoczesnych przedstawicieli jednostronnego

empiryzmu na tem polu {zoh. str. 307 i nast.).

Najgówniejszym metodologicznym rodkiem pomocniczym przy

rozrónianiu i okrelaniu rac^-onalnych i empirycznych czynników

umysu jest rozbiór jego dziaalnoci w stosimku do rónych praed-

miotów szczegóowych. Czynniki aprioryczne wystpuj zawsze na

jaw w owych zasadniczych procesach imiysowych, które pozostaj

ji^due i te same w stosunku do kad<'go w ogóle ]n'zedmiotu, t. j.

bez wzgldu na jego tre szczegóow. Czynniki te maj charakter

bezwzgldnie obowizujcy zawsze i wszdzie, nie zmieniaj nigdy

swej treci wedle zmiany przedmiotu, lecz narzucaj si umysowi,

jako konieczne warunki jego prawidowej dziaalnoci odnonie do

najrónorodniejszych przedmiotów. W tym duchu Kant susznie wy-

kaza, e czynniki aprioryczne umysu maj charakter poioszechtwsci

i koniecznoci i nie dopuszczaj bezwzgldnie adnych wyjtków. S
one za.sad wszelkiej racjonalnej dziaalnoci umysu w ])rzeciwstawie-

niu do dziaalnoci mniej lub wicej samowolnej, ni«'racyoualnej, od-

stpujcej dla powodów ubocznych od owych powszeclmych i koniecz-

nych praw ycia umysowego. Poniewa za temi ubocznemi powoda-

mi s zawsze tylko czynniki podmiotowe jednostkowego osobnika,

nadwerajce cile racyonaln dziaalno, opart na ogólnej organi-

zacyi umysu, a wic na jego ])rzedmioto\vej istocie, niezalenej od

samowoli osobniczej: przeto do owych charakterystycznych znamion

*
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treci apriorycznej omystii doda naley jeszcze ^udmiotowoi^ jako

czynnik, dotyczcy metafizycznej natury samych praw timyslo, ich

bezporedniego zwizku z istot powszechnego bytu. Przez ten czyn-

nik zaznaczamy poprostu fakt, £e organizacya ttmystu i jej prawa

nie s objawami ludzkiej samodzielnoci, lecz wynikiem dziaania

wiata przedmiotowego i jego zasady, jako ostatecznej przyczyny owej

organizacji i§ 4,3).

Po wyjanieniu ogólnych czynników ycia umysowego, najwa-

uiejszem zadaniem krytyki imiyshi jest rozhior czynnoci poznawczej,

stiinowicy pr/.fiimiot teoryi poznania czyli /cffik-i i? 2.2, oraz str. 57.

O ile wy!^zo zilolnoei lunysu, dce do zro:uniij'ni>! wiata, obojmn-

jemy w ogólnem jioj«^ciu rozumu, o tyle ta cz krytyki umysu nosi

zazwyczaj nazw^ krj/f>/ki rontmu (zob. >:tr. 263 i nast.). Przy pomocy

zaznaczoneg<^
1

\^yej rodka metodologicznego, teorya poznania okre-

la owe czynniki powBztehm^ kcmnetiM i przedmiotowe prawid2oweg<^

poznania rzeczy i przedstawia ostateczne zasady wszelkiej racyonalnej

oceny wiedzy ludzkiej.

Tak np.j ])oddajc rozbiorowi czynno poznawcz, zw&ii% sdna.

logika odrónia cile jego og(jhi, konieczn i przedmiotow istot,

jako fiiiilicyi oi*«j:anicznej poznania rzeczy, od danej empirycznie szcze-

g<)owej tr<'ci s;u1li lo^i< zni'go i przez to dociera do jego apdorycz-

nych czyniiikuw, wynikajcych bezj^usrcdnio z samej organizacyi umy-

su i j«'£i;o praw zasadniczych. T sam drog {'rowadzi looika ]«

krytycznego poghulu na znaczenie i donioso ka(icj iimej czynno:
poznawczej, wi^(; nictylko sdu, lecz i wyobrudenia i pcjcia^ jako jego

skadników, dah^j wniosku^ jako wywodu nowego sdu z danych prze-

san(Oi. dowodu, okreaUnia^ podtiau, czyli klatyfikaeyiy metody, ysUmaU.
nauki i t. d., i t. d. W ten sposób wnika we wszystkie czynnoi-i

poznawcze i wskazuje, jak niemi posikowa si naley, aby urzeczy-

wistni, wedle monoci, najwysze cele wiedzy ludzkiej.

Taki sam rozbiór krytyczny uskuteczniaj inne nauki filozoficzne:

estei/ka i eti/ht, odnonie do czjrnnosci umysowych uczucia i woh
okrelajc r<)wnic cile i na tem polu cz\mnilii aj)rioryczne. t. j

powszechne, konieczne i ])rzedmiotowe muysiu, w przeciwstawieni'-

di» czynnikuw nabytycli zzmyntrz i nastpnie urabianych saniodzici-

uie wedug zasadniczyeh wymaga samej organizac\'i umysu.
Pr('>cz takiego rozlnoru f-:///?n.>.sv 1 um3'^slu i jego organizacyi, krr-

t \ l:a umysu ma za zadanie równii' i rozbiór wytwór- ycia nmy-

sowego na najrozliczniejszych polach jego rozwoju, a wic na pohi

artystyczuem, poznawczcm i moralnem (§ 7,8). Zasadnicze znaczenit

posiadaj tu znowu wszystkie te wytwory imiyslu, które si^ odnost
dr) bytu w ogóle, jego istoty, przyczyn i praw, celu i przeznacsonii.
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jak równie do najgtówniejszych form, w jakich si^ bjt umysowi
DAizuca, a wic do idej przyrody, ludzkoci i Boga izob. str. 86
i nast.). Wszystkie te wyi:wory cz sitj w kadym osobniku z sze-

regami pojt^ szczegóowyc h i j)oglduw, ziilciiych w znacznej cz^ci

od wamnkuw czysto indywidualnych: nastrojii umysowego, zdohiori.

utoczenia, wychowania, narodowoci czasu, i wichi innych ]jrzyrod/.o-

nych lub nabytych czynników. Pomimo to, nie trudno spostrzedz,

e w calem tern bogactwie szczegóowych wytworów nieskoiiczonej

liczby osobników wyraa si ogólno-ludzka tre umysu, wolna od

osobniczej samowoli, wypywajca z naturalnego zwizku czowieka

z pozostsiym bytem i jego istot. Wykrycie tej ogólno-ludzkiej tre-

ci umysów jednostkowych, jej zwizku z istot bytu jest jednym
z najpoft^imejszych czynników, rozjaniajc^oh nasze wasne poj^a
0 przyrodzie, czowieku i Bogu. To to to zadanie krymki umysu
czy si^ jak najcilej z metafityk^ jako nauk, majc za przedmiot

rozbiór naszych poj^ o wiecie, jego istocie i objawach (zob. str. 67

1 90 i nast.).

Tre szczegóowa wszystkich tych wytworów domaga si naru-

rahiie od krytyki umysu szerokiego uwzgU^dnienia matcryau du-

wiadczenia, gdy tylko przy jego udziale i pod jego wpywem umys
dochodzi do owych poj przedmiotowych. To te jak we wszelkich

badaniach naukowych, tak i tutaj, nie mona si ogranicza samemi
racyonalnemi czynnociami umysu, oderwanemi od gruntu yciowego
i dowiadczenia; nie moina nawet na tom szczególowem polu ograni-

cza si rozbiorem psychologicznym odnonych czynnoci umysu, lecz

z koniecznoci posikowa si naley danemi, zaczerpanemi z nauk
specyalnych i z dziejów filozofii, w celu wszechstronnej oceny warto-

ci i prawdy owych wytworów, a w szczególnoci poj ludzkich

0 wiecie przedmiotowym. Wynika to z istoty samej nauki i§ 10,2.t).

Pomimo wiekopomnej zasugi Kanta, zaj)rzcczy nic mona, e
krytyk umysu ogranicza [)rawie wycznie racyonahiym i jjsycliolo-

gicznym rozbiorem j^go wytworów, a przytcm nic uwzglthiia w s])0-

sób naleyty bogatych materyaów nauk specyalnych i historyi filo-

zofii W zasadzie uznawa on wprawdzie ca donioso dowiadcze-

nia, ale metoda jego badania miaa przewanie charakter raoyonalny

1 nie korzystaa w sposób naleyty z zasobów wiedzy szczegóowej,

tak niezbdnej przy wszeohstronnem rozwizaniu trudnych zada
krytyki umysu.

Kant sdzi, e rozbiór filozoficzny umysu i jego wytworów od-

stpuje od zasad krytycyzmu i wpada w dogmatyzm, gdy nie pozo-

staje w sferze racyonalnej, a zbyt opiera si na danych dowiad-

czenia. Tymczasem materyal empiryczny, poddawany natiualnie ró-
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wuie odpowiedniemu i'o/J)iuruiv i krytycznemu, sianowi konitx:zuy ro-

dek pomocniczy przy liadauiu umysu, jego dziaa, i wytworów.

Tylku pi'/y j*\iio udzialt' mona unikn gf<^biej w pierwotne czyLuiki

ycia mnysiowego i w rozwój genetyczny jego wytworów, posiadaj-

cych donioso filozoficzn. Z tego stanowiska usupenió naleiy me-

tod racjonaln Kanta naleytem uwzgl^niemem wyników nauk Bpe-

cyahijchy oraz dziejów filozofii

Racyonallsin 1 smplryzin. Pogld kiytyczny na wsponnume po«jiq

(atr, 510) zasadnieze kiemnki metodologicuie: raesfonaUimu i empirfftmu, ncnrpte

mona b tego wssyatkiogo, co si dot^ o (czynnociach umysu w nftiojrch csdadi ni-

nioMZOgfO dzi«^'}a powiedziao. Zob. szczop:<'i1nioj str. 29S, .105 i nast, oraz litcBatoi^ do*

tycscn nietudy filozofii, str. 525 i nast, 53:3 i na<t.. 540 i nast. Skapiiyc rOBliiMne

w tyiii \vztrl«.'dzi« wiadonio><f*i. do}**7,aniy tu kilka jesy.r/.c. uw.icf.

W Ttowrfzc-nfj lUozolii Kautk/yt^?^ uchodzi zazwyczaj za ^hnmpi^o przi^djUwi-

ciola 'afyvii.ali:»nu. JJakos- za za oji/a metody empirycznej. Przekonalimy si^ 4U.»li

przy r>'jnyoh .sj»osomoi'iaoli. e Kartezyusz nie jast wycznie racyoDalia, ani lUkos

bezwzgldnym empirykiotn ; kadj z nidi pujmuje dobne potneb nsiipetnknia nelaif,

stawianej na pierwszym plaaiOi czjnnikami metody pnsedwtegtl* Kiiteqnm piaodwil

samodzielnie i na poln nauk empiiycznych, nwa^ldni w zakrane el^ki dane iydwe,

a w metodologii domaga si oparcia filozofii na moliwie pdnjm mateisrale sicMgdlim!}

wiedzy (zol>. wyej str. 300, 402, 511 i nast, 626). Bakon za potpia ttaaowczo

jeduostronuyii en)i)iryków i dy w «<wpj teoryl pomania do wyrównania wymaga ttr

cyoualizniu i cmpiryznui (zoh. str. B25 i uast.).

Jednostronny raoyonali/m roprozentuj;i frlwnie zwolennicy metody dyalektycznej,

poczwszy od I*latona i ?>finozy. Mówilimy o nich w przegldzie odnoisncy literatoiy.

str. 540 i nast.

Nazw etnphyzmu (od i{jL7rsip(ct ss ezperientla = dowadcMnia) omacifi

»

zwyczaj kierunek metodologiczny, opierajcy poznanie neczy wylcnie na lewntnaoi-

czyli zmyshtcem dowiadczeniu. K tego pnnkta widzenki empiryim ma diaiakter mt
sunUf-f r :/!^^ schodzi si zapeni z teory seiusualizmu^ dowodzcego, ie jedynem ró-

dem wiedzy naszej s zmysy (zoh. wyej str. 174 i nast). W clsm atoli pojcie

do.wiadczenia odróni naley dowiadczenie wrwntrznf'. doprowadzajce do naszej k^h-

doiiMt.ci trcs nasz»'j>-o umysu, nd o\v>'jo dowiadczenia zmysowego (str. 84 . Uizu

myli i dnoci (np. uczucie g^odnosci osohi.stej, mioci, nienawici, alho idee pr3W»i»,

dolija, liotra, luh pra^mienie doskonaoci. ch»* -penienia oliowi/.ków yciowych i t

i t. d.) nie stanowi przedmiutu naszej wiedzy ini\ pomocy wrae zmysowych, ilj

icli nie widzimy, nie syszymy, nie dotykamy si i t d. Przedstawiaj si one laip

bezporednio, jako tre naszego wasnego jestestwa, przejmujcego si swemi staBui

wowntrznemi pizy pomocy samoiciedty. Wraenia zmysowe, pneciwnte, oamcj (
nam, jako stany naszego ciaa, spowodowane bd pnez czynniid beswifldnie ^^

wntr/ne, l.d przez zmi n v w cZ3'nnociach ciaa (zo). etr. Sfi i 107). Fawda, id yi^

ciao, wród danych warunków n;szci,'o hytu, jest niezbdnym cznikiem pomidr)' n^*^

wewnf^tr/.n -tnt i wiatem zewnntrzn^nn. tak to wraenia zmysowe posredmti;

w yciu umysloweiu pomidzy treci czysto podmiotow i przedmiotow, wciskj
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ukm we wsijttkie csTimnod nmegro nmyshi} nawet njburdiij oderwane. Pomimo

to trcó podmiotowa umysu, cile poczona z jego osEyuLOciami, róni si jak najwy-

raniej od treci przedmiotowej wrae zmysowych, wywdanych przez podniety zo-

wntrene. Ztd to krytyka iniiv<hi wykazuje jasno rónicft nn^dzy dowiadczeniem

utnysfccm i zmysoicem i spr/.eriwia sit; wszelkiemu pomi»'<zajuu tych dwóch runy< ii

zKde naszej wiedzy empiryt-znej. S<'n.siializm nie ma t<;dy ^u^znoci, gdy dowiadr/c-

nie w ogóle sprowadza do dziaania zmysów. Krytyczny rozbiór tej sprawy doma«,'a

si uzupehiienia dowiadczenia nnydowego uroysowem, przedmiotowego podmiotowero.

Pnekonaliteiy si o tern bliej, roztrzsajc kwesty o ródle nasityeh idej (str. 177 i nast).

Diiie empiiyzmn i sensnalizmn stwierdzaj pewyuaiy pogld na Itaidym Icroira.

Pocztkowo empiiym ma charakter sensualistyczny, ale gbsze badania metodologiczne

nad czynnociami dowiadczenia doprowadzaj zawsze do wynika o koniec^ej potrzebie

nzapenienia wiadectwa zmysów l)ezporedniom wiadectwem samowiedzy, umysu, za>

stanawiajeogro sio nad samym sob. Empiryzra w staroytnoci, szczejrólnioj Epikura.

oraz w nowszej filozofii a do Lokka. mia charakter sensualistyczny. I.ockk za,

uznajc znaczenie redeksyi obok sen.sacyi (zob. str. U i 70). da pocztek empiryzmowi

umy.sowemu, z którego si wywiza wietny rozwój psychologii empirycznej w Anglii.

Jeeli w nowszych czasach, szczególniej Comtb i pozytywici, zaprzeczali monoci wo-

wntnnego dowiadczenia i powrócili do pierwotnej seosnali^tycznuj formy empiryzmu:

wiUe w tem moina tylko anachronizm, nie licacy si z postpem ki7tjcm<y me-

to4]r p^F"*—***^ (lob., 00 w ^ym wzgldzie > powoda CSomte*a- powiedziano wyej, str.

2B8 i nast).

Wzajemny do siebie stosunek umysowych i zmysowych czynników poznania wy-

jani jo zasadniczo Leibnitz (zob. str. 70 i nast.). Kant rozwin konsekwentnie jorro

odnone pogldy i opar je na wszechstronnej krytyce czynno< i poznawczej. Dodajmy,

ie kwestya racyonalizmu i empiryzmu je<t przedmiotem s/j zetruoweffo ro/bioru we
wszystkich obszemiejszycli teoryach poznania, wspomnianych na ^r. c^Ob i nast., SIO,

386 i nast., 410 i nast

2. Krytyka nauk siieeyalnycli, jako czynnik

analizy filozoficznej.

W naszych dotyohozasowydi roztrzsaniach mielimy niejedno-

krotnie sposobno zaznaozyó, e filozofia koniecznie uwzgldni win-

na wyniki nauk specjalnych, jeeli pragnie rozwiza swe zadania

w sposób prawidowy (zob. szczególniej str. 274, 281, 297 i nast., 542

i nast.). Takie jednak uwzgldnienie nauk specyalnych stanowi nie

tylko mniej hib wicej potrzebne dopenienie filozofii treci ciupi-

rrczn tych nauk, lecz jako krytyka ich przy})nsz( ze i wyników jest

jednym z koniecznych metodologicznych (•zynnik(')w wszelkich docie-

ka na polu filozofii. Nie chodzi tu bowiem tylko o to, aby pogo-
dzi pogldy filozoficzne z bogatemi zasobami wiedzy specyalnej, lecz

>0 krytyczne wyjanienie ostatecznych podstaw tej wiedzy, t. j. jej

przypuszcze i o kontrol jej najwyszych uogólnie, t. j. jej wyni-
^ków. Dopiero na podstawie krytyki przypuszcze i wyników nauk

fan
i, -

.
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spfryalnych, filozofia moe ])OsiJkowaó si ich materyalem naukowym

i wcieli go wo wasne swoje badania. Bez takiej poprzedniej kryty-

ki, przejmowanie gotowych wyników nank specjalnych nadaje fik>-

zófii ten sam charakter dogmatyczny, jaki napotykamy w owych ntn-

kaoh .§ 6). Okazuje si to w sposób oczywisty na pozj^tywinnie

OoMTE*A, który susznie jednoczy filozofi z naukami specyalnemi, ale

w braku gf^bmzi^^^o pojcia jej zada, opiera j w^^cznie na snrowym

inateryalo lyeh uaiik. Pizciiuujc za bez krytyki gotowe dane wie-

dzy specyalnej, Comtc wpada w jednostronny dogmatyzm, o ktx)-

ryni mówilimy na swujcin miejscu, a który pozbawia pozytywizm

charakteru filozofie zncfro 10,i).

Jeeli Comte zaniedbuje krytyk nauk specyalnych wskutek bez-

poredniej dogmatycznej wiary w prawdziwo ich przypnszcieó

i wyników; to przeciwnie racyonalici, ze Smroz i Hie0IJBm na czele,

lekcewa t krytyk z powoda niczem nie uzasadnionego niedowiar-

stwa w wiadectwo wiedzy empirycznej. Wedug tych mylicieli, jak

widzielimy (str. 526 i 537 i nast.), filozofia posikowa si^ winna wy-

cznie metod racyonaln, polegajc na dyalcktycznym wywodzie

jednych myli z drugich. Z tego stanowiska, filozofia wyzwoli si

winna z wszelkich ])rz3'])uszcze empirycznych, L. j. wedug wyrae-

nia Hegla, powinnii l)\' rordusaetzungslos. Wskutek tego. oparcie jej

na wynikach nauk .sj)ch yahiych nznanem zostaje za nieuprawmony

dugmntyzm, sprzeciwiajcy si racyonalnej metodzie filozofii.

Taki pogld jednostronnego racyonalizmu wynika z bdnego
pojcia samej krytyki filozoficznej. Filozofia, w samej rzeczy, dy
do wyzwolenia umysu z pod wpywu wszelkich, z góry powzitych

dogmatycznych przjirpuszcze i pragnie wiedz oprze na niewtpli-

wych, krytycznie usprawiedliwionych zasadach. Geln tego atoli nie

urzeczywistnia w praktyce przy pomocy abstrakcyjnego oderwania

swych samodzielnych docieka od wszelkich w ogóle przypuazcae

wiedzy einjnrycznej; lecz za porednictwem rozbior krytycznego

tych ])rzypuszcze w pewnym nastijpstwie, stosownie do skadowych

cz\niiiik<')w metody filozoficznej. Na mocy za takiego rozbioru, filo-

zofia moe. wedle potrzeby, posikowa si danemi nauk specyalnych

bez obawy, e prz**/ lo wpadnie w objt^cia dogmatyzmu. Nie przyj-

muje bowiem na wiart^ ich wyników, lecz poddajc przedewszy.stkiem

rozbi<»rf)wi i( h prz\'puszczeni, ocenia znaczenie owych wyników

z punktu widzenia krytycznych zasad wiedzy w ogóle.

Uwagi wysze, dotyczce przeciwlegych pogldów pozytywi-

zmu i racyonalizmu na stosunek bada filozoficznych do nauk spe*

cyalnych, wykazuj konieczno wszechstronnej krytyki tych naofc

jako niezbdnego wspóczynnika filozofii. Analiza filozoficzna nie mo-
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ie < ogranicza rozbiorem samej organizac3ri umjalu i jego bezpo-

rednich czynnoci i wytworów (§ 154): ona z koniecznoci obj
wimia i cay obszar wiedzy szczegóowej, wyraajcej si w nankach

specjalnych. S. one wynikiem naturalnego rozwoju poznawczej czyn-

noci mnysn, a wskutek tego rozbiór tych czynnoci nie byby zupenym,

gdyby nie uwzgldni zarazem owej wiedzy szczegóowej. Poniewa za
lilozofia sprowadza swe badatua zawsze do czynników zasadniczych, prze-

to rozbiór wiedzy szczegóowej opiera gównie na wszcchst ronin in loz-

trzusaniu picrwotnyc li ])rzypu.sz( zr i ostatecznych wyników nauk spe-

cyalnych. To te taki tylko rozbiór mamy tu na oku, mówic o ib^-

^ nauk dpe/ainych.

Jasn jest rzecz, ie ta krytyka przypuszcze i wyników wie-

dzy specyabiej pozostaje w cisym zwizku z fiot<^ nauk tpee^al-

nycA, której zadania i tre wyjanilimy bliej przy rozbiorze zn«r

czenia filozofii dla tych nauk (§ lO^a). Obecnie uzupeniamy odnone
wywody ze stanowiska metodologicznego. Otó metodologia owych
bada krytycznych, wchodzcych w skad kazdej kwestyi filozoficznej,

obejmuje zasadnicze czynniki rozbioru naukowego w ogóle, w odpo-

Wiedniem atoli zastosowaniu do danego przedmiotu. Czynniki te, roz-

patrzone ze .-'taiiuwihka metody lllozofii. s nastpujce:

"W celu korzystania z zasobów nauk s^iccyalnycli w zakresie ba-

da filnzoficznych. naleiy przedewszystkiem jasno rozróni zasadni-

cze przypuszczenia tych nauk od ich ostatecznych wyników. Frzypw
Meimla obejmuj takie ogólne czynniki ycia umysowego, które sta-

nowi podstaw bada szczegóowych i wchodz bezporednio w ich

skad; gdy u/jfwUd dotycz jedynie treci, opartej na samych badaniach

i z nich wyprowadzonej. Bzecz naturalna, e krytyk rozpocz naley
od rozbioru przypuszczeii, a nastpnie przej do rozbioru wyników.

Pierwszem zadaniem w rozbiorze przypuszcze nauk specyalnych

jest ich cise okriUniSf przyczem zwróci naley uwag zarówno na
przypuszczenia waciwe wszystkim naukom razem wzitym, jak i na
takie przypuszczenia, które si iiicz ze szczegulowciiii przedmiarami

ronych nauk. Niektóir z takich przypnsz<;zo wskaza isimy szczegóowo,

mówic na swojem miejscu o dofruuityzmit' nauk specyalnych i§

Okrelenie przy|>uszcze nauk specyalnych nie jest zadaniem tak

iatwem, jakby si to z pierwszego wejrzenia wydawa mogo. Nauki
specyalne tylko wyjtkowo okrelaj swe zasadnicze przypuszczenia, -

a jeli to czyni, nie maj na celu krytycznego usprawiedliwienia ich

treci, lecz zadawalaj si ich przedstawieniem w formie dogmatycz-

nej. wiadczy o tern np. matematyka, która, w celu racyonalnego

wywodu swej szczegóowej treci, zmuszon jest umieci na czele

swych' bada róne pewniki i okrelenia zasadnicze. Przy tem je-
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dnak zauway naley, ie i ona nie okrela bynajmniej wssystkioh

Bwycli przypaszcze, lecz tylko te, które wchodz w skad jej bada spe-

cyalnyoh, a pomija cay szereg ogólnych przypuszcze metodologicznych

i poznawczych, oraz przypuszcze, wyraajcych sifj w bezporednim

pogldzie na wiat tak zwanego naiwnego reah/mu. Inne nauki spe-

cyalno zazwyczaj nic zdajii sobie wcale sprawy ze swych przy-

puszczeu, Ifcz przvstr'puj \vj)iost do badania szLzegóiowych przed-

miotów na podstawie tradycji naukowej (zob. str. 5, oraz 315

i nast.).

Chcc w tym wzgldzie dla swoich celów uzupeni wiedzy spe-

cyaln, filozofia oprze si musi przedewszystkiem na krytyce umysu,

wyjaniajcej zasadnicze czynniki wiedzy- ludzkiej w ogóle (§ 15,i).

Zastosowanie wyników tej krytyki do rónorodnych przedmiotów

nauk spccyalnych doprowadza do jasnego pogldu na przypuscGzenia,

które su za podstaw wszelkim badaniom szczegóowym i uatwia

przez to cise okrelenie tyche przypuszcze. Dotycz one zarówno

czynnoci poznawczej, jak i przedmiotów poznania i przyjniuj stoso- .

wnie do tego charakter bd metodologiczny, bd metafizyczny. ,

T)alszy za rozbiór zasadnie z(>j treci ^lu\Miych szeregów nauk

cyalnych. ]^rzy ])omO( v <nlp)wiednicj ich kla^syfikacyi zob. str. 113

i nast.\ uwydatnia coraz wyraniej szczegóowe przypuszczenie kadej

z tych nauk z osobna i uatwia ich blisze okrelenie ze stanowiska :

konkretnego materyau wiedzy specyalnej.

Dopiero na podstawie wszedbstronnego wykryciA i okrelenia

przypuszcze nauk specyahiych, kiytyka filozoficzna zestawia ici

tre z ogólnemi wynikami teoryi poznania i dochodzi * t drog do

oceny znaczenia owych przypuszcze dla filozofii. Odrónia w nich

tre, wic si cile z sam organizacy umysu, a wic tre
aprioryczn, od mniej lub wicej zewiK^trznycli i przypadkowych na- *

leciaoci, nie stanowicych koniecznych ws})óczyiuuków badania naa-
\

kowec^o na dan»*m poln wiedzy. Filozofi obowizuj jedynie owt

przy])uszczenia organizacyjne (hijce si usprawiedliwi krytycznie na

podstawie zasadniczych czynników wiedzy w ogóle. Wszelkie za?

przypuszczenia nauk specyalnych, nie wypywajce z samej organiza-

oyi umysu, lecz ze róde postronnych (np. z przesdów tradycyj-

nych, z ducha czasu i t. p.), nie daj si^ J^ytycznie uzasadni i dla

tego te nie mog stanowi wspóczymuka docieka filozoficznych

o charakterze krytycznym.

Rozbiór wyników nauk specyalnych, w celu wykazania ich meto-

dologicznej doniosoci dla filozofii, wkracza ju coraz bardziej w za-

kres szczegóowych bada ty( h nauk. Tu krytyka filozoficzna ma

giów iiie za zadanie skontrolowa, o ile te lub owe wyniki, mogce si
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przyczyni do rozwizauia zada filozofii, odpowiadaj wszochstronnie

zarówno zasadniczym wymaganiom toor^a poznania, jak i koniecznym,

t. j. krytycznie usprawiedliwionym przy])usz('zeniom odnonej nauki

specyalnej. Tylko takie wyniki daj si spoytkowa na polu filozofii.

Cay natomiast materya nauk specyalnych, oparty na bdnych, lub

dowolnych przypuszczeniach, lub te dobyty rodkami, nie czynicemi
^ wszechstronnie zado krytycznym wymogom teoryi poznania, nie na-

daje si do filozofii, a myliciel, posikujcy si nim w swoich docic-

^
kaniach, ciga na siebie zarzut, e si mija z zasadami krytycyzmu

filozoficznego i ulega wpywom postronnym, nadwerajcym samo-

( dzielno i niezawiso jego sdu o rzeczach.

Zaznaczony pochód krytyki nauk specyalnych, jako czynnika

metodologicznego filozofii, wykazuje, e stanowi ona w grimcie rzeczy

dalszy cig krytyki umysu (§ 15, i). Jeeli ta ostatnia wyjania za-

sadnicze czynnoci i wytwory ycia umysowego; to krytyka przypu-
' szcze i wyników nauk specyalnych uzupenia te zasadnicze badania

i wykazuje, w jaki sposób czynnoci umysu ludzkiego rozwiny si
faktycznie wobec konkretnych zada wiedzy i do jakich w tym
wzgldzie doprowadziy wyników. A przez to dopiero filozofia prze-

konywa si ostatecznie, jakie dane z zakresu wiedzy ogólno-ludzkiej

moe spoytkowa w swych dociekaniach i w czem szuka winna

punktów wytycznych dla urobienia pogldu na wiat, czynicego za-

do cisym wymogom kr^i-yki naukowej.

Przyplsek. Matorya naukowy oraz literatur, dotyczc krytyki nauk

specyalnych, podalimy ju w sposób wyczerpujcy, mówic o filozofii tych nauk, .str.

321 do 341. Przykad za praktycznego zastosowania wyoonych powyej zasad meto-

dy krytycznej odnonie do nauk specyalnych znalo moe czytelnik w naszym rozbiorze

stosunku filozofii do nauk przyrodniczych, gdzie staralimy si»; wykaza znaczenie filozo-

ficzno zarówno metodologicznych, jak metafizycznych przypuszcze i wyników przyrodo-

znawstwa (zob. § 11, str. 345 do 416).

3. Krytyka historyczna filozofii, jako czynnik metodologiczny.

Roztrzsane dotd czynniki analizy filozoficznej (§ 15,1 i 2), do-

tycz z natury rzeczy wspóczesnego stanu ycia umysowego i wie-

f
dzy. Cay materya naukowy, z którego korzystamy przy kr\^t3X'e

umysu i przy rozbiorze nauk specyalnych, przedstawia si nam gó-
wnie w najnowszem opracowaniu, jako wynik bada wspóczesnych.
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Zachodzi jednak kwestya: czy myliciel krytyczny moe si zadowo-

116 wycznie takim materyi^em naukowym, czy nie powinien uwzgl-

dni zarazem historycznc^j geu(>zy tego mateiyiJu, w ogóle przeszoci

ycia umysowego, jako rodka pomocniczego dla swych dodeka
filozoficznych? Kwostya ta domaga si bliszego rozbioru znaczenia

szczególniej histort/i filozofii^ obejmujcej ostateLZue wyniki wiedzy

ludzkiej w rónych t |)uka( h rt)z^ uju ni]i\ sowego. Nie pytamy tu

jednak o to, czy uwzp;l»Mliiit'nif' danyr-h hisitoryi filozofii jest ciekweui,

hil) ]H)danem, lecz o to, czy ono jest niezb^duem, czy cise rozwi-

zanie 2ada filozofii bez niego obty si nie moe; sowem, czy

historya filozofii stanowi konieczny wspóczynnik metodologiczny

w badaniach filozoficznych?

W celu wyjanienia tej kwestyi zaznaczy przedewszystkiem

wypada, e wiedza* nie zwracajca naleytej uwagi na wasn swoj

przeszo, wykazuje na kadym kroku wielkie braki pod wzgldem

kr5'tycznym.

I tak, kady czas, kada chwila rozwoju, tak filozofii i pozosta-

ych nauk, jak w ogóle ycia umysowego ludzkoci, znajduje si pod

wpywem pe^sTiych panujiit ych potrzeb i dnoci, pewnych idej kie-

rowniczych, które zesrodkowuji! [>rae mysi i zazwyczaj na pewnym

tylko szczi^gcilnym zakresie powszechnych zada nauki i filozofii.

Wskutek tego filozofia i w ogcU^ wiedza kadego z usubna wieku ma

w sobie pewne cecliy ciasnoty umysowej, ograniczonoci, czy to ze

wzgldu na metod bada, czy to ze wzgldu na ich przedmiot. Tak

np. wieki rednie znajdoway si pod wycznym wpywem idej teolo-

gicznych; gdy nasza wspóczesna wiedza ograniczon jest do cia-

snym zakresem poj przyrodniczych, o czem przekonalimy si

w odnonych czciach niniejszej pracy (zob. szczególniej § 11). Jak

umys ])ojedynczego czowieka nie moe wasnemi siami dociec caej

wspóczesnej wiedzy i dla tego posikowa si musi nauk innych ta-

daczy; tak równie \\ szystkie umysy pewnej chwili rozwoju, razem

wzite, ul^c^aje wycznie tak /.winiemu duchowi czasu, nie s zdohie

wasiii-iiii /asohanii wznie su^ na stanowisko og<'>ln<» naukowe, obej-

mujce wszystkie rodki meto(h)logiczne wiedzy ludzkiej i cae bogac-

two jej rónorodnych przedmiotów.

Przy tem zauway naley, e wiedza kadego z osobna czasu

nie pn^iada sama w sobie d( statecznych danych, aby pozna naleycie

swoj jednostronno i wyj poza swój wasny, mniej lub wicej do-

gmatycznie okrelony zakres myli i dnoci. Pogldy, teorye, naj-

bardziej naukowe, pewnej chwili rozwoju, wic i wspóczesne, s za-

wsze tylko wyrazem szczegóowych warunków ycia umysowega

wród których powstay. Nie przedstawiaj zatem nigdy caej nauki

\
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wszeclistronnej filozofii, o ile one dostpne su dla iimyshi ludzkiego

w ogóle, lecz ujawniaj tyiku szczegóowe, niuiej lub wic(»j zmien-

ne uksztatowanie danych zasobów wdedzj w duchu panuj^jch
idej czaffu.

Wobec takiego J^tanu rzeczy wikszo badaczy specyalistów za-

dawala si^ zdaniem, e wi^j uczyni nie mona, jak stan na wy-
sokoci swego czasu i w jego duchu przyczyni si% do dalszego po-

stpu wiedzy. Myliciel atoli krytyczny, dochodzcy do wiadomoci
owych braków wszelkiej w ogóle wspóczesnoci, zastanowi si winien

nad tern: czy nie ma rodków naukowych, którehy rozszerzay wi-

dnokrg umysowy wspóczesnego badacza, doprowadzay go do obj-
cia, wedle monoci, szerszych widnokrgów myli i przez to. uatwia-

y coraz wszechstronniejsze i pene rozwizanie zada wiedzy ludzkiej?

Takie rodki naukowe podaje wanie historya w ogóle, a w szczcigól-

noei historya liluzulii, juko pogli^d na rozwój zasadniczydi czyimikuw

wiedzy i rozbi(')r krytyczny zasobów przeszoci z pimktu widzenia

ich doniosoci dla prawdziwc'z;o postpu tiluzutii. Z tego stauowiska,

krytyka historyczna filozofii staji? sic jednym z koniecznych wspóczyn-
ników metodologicznych przy urobieniu ogólnego na wiat pogldu.

Historya jest w samej rzeczy matk i najpowaniejsz mistrzy-

ni chwili teraniejszej. O jej doniosoci wspomnielimy ju, mówic
zarówno o zdaniu niektórych mylicieli, e historya filozofii jest naj-

waciwsz nauk wstpn (§ jak o stosunku filozofii do yda
spoecznego (§ 12,2). Obecnie podnosimy szczegóowo jej znaczenie

metodologiczne dla bada filozoficznych. Znaczenie to daje spro-

wadzi do nastpujcych wydatnych momentów:

1) Historya stanowi iiiczb^dny i*odek naukowego samopoznania.

Naley tu zrozumienie zarówno ducha naszego czasu, jak i naszych

wasnych pogldó\\ na najrozliczniejsze kwestye wiedzy ludzkiej mo-
liwe jest jedynie przy pomocy znajoiiK st i dziejoweiL;" rozwoju ycia

j
umysowego. Kto nie zdaje sobie sprawy z czymiików iiistorycznych,

które weszy w skad panujcych idej czasu i jego wasnych myli,

ten nie pojmuje jasno ani swego czasu, ani samego siebie i wpada
zbyt atwo w dogmatyczne przecenianie danej chwili rozwoju umy-

I sowego i wasnej wiedzy. Nie znajc przeszoci, teraniejszo ol-

niewa go swoj nowoci i oryginalnoci, chocia w istocie rzeczy

okazuje si czsto, e wiele pogldów i teoryj, które uchodz za wy-

nik pracy umysowej wspóczesnego ]ookolenia, s poprostu zalegocia-

mi tradycyjnemi dawnych czasów, wznowionenu tylko wród korzystnych

dla nich warunk<'nv. To to bez pomocy bada historycznych, chwila

teraniejsza y)i'zcdstawia sic nam i na polu lilozulii jak detia ex marki-

^fia, jako chaotyczne pomiijszauie uajrozliczmcjszych czyuuików myh
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wloeucj i obcej, bez jasnego pogldu na istotne róda i prawdstwe

znaczenie jedn\ c h i drogich.

2) Historya jest koniecznym wspótczynnikem krytyki filozoficas-

nej. Wszelka krytyka ma charakter porównawcz\% t. j. o])ien\ si^ ua

poró\sTianiu wasnych poghid(')\v na rzeczy z innomi. faktycznie (iarn*-

mi. Kto w swych dociekaniach hlozoficznycli polega wycznie na

wasnej myli i nie pyta o pogldy innych na przedmiot badany, ten

przypadkowe pomysJy swej tantazyi zbyt atwo uznaje za prawdy nie-

zachwian i w ogóle nie posiada probierza do krytycznej oceny roz-

woju Bwej myU i jej istotnego znaczenia.

Prawda, e i nauka wspóczesna przedstawia czsto bogaty ma>

terya do porównania ze sob rónorodnych, lub nawet sprzecznych

pogldów na jeden i ten sam przedmiot. Ale nie jest to wystaicta-

jcem dla kryty( yzmu filozoficznego^ gdy 1) wszystkie w ogóle nu-
ki wspóczesnych badaczy staj si^ zroznmialemi ze stanowiska kry-

tyczni ^ jedynie na podstawie badania ich historycznego rozwoju,

a nadto '2 najsprzeczuiejsze nawet pogldy danej chwili znajduj si

zazwyczaj pod w})ywem jednych i tych samych og(')lnych idej, ogra-

niczajucyeh zasadt^ krytycznego |)orównania do minimum. Jedynie

pogldy, urobione przy udziale innych zupenie zasad, przez mylieit^

li, niezalenych od ])anuj%cych w naszym czasie tendeucyj, podaj

nam materya do ki*ytycznych porówna i do wszechstronnej oceny

znaczenia i waciwoci owych idej kierowniczych, którym jako dzieci

naszego czasu bezporednio ulegamy.

Dowiadczenie dziejów doprowadza nadto do przekonania^ e
refleksya historyczna^ czerpica z zasobów przeszoci wiee siy du-

cha i wskazówki dla nowych dróg rozwoju, jest jednym z najpot^

niejszych rodków postpu i [)rzeciwdziaa najskuteczniej rónoro-

dnym zboczenium i bdnym przesdom danego czasu. J )zitjki ta-

kiej relieksyi, badania nad literatur klasyczn (_Trek<'i\v i Kzyniian.

a w szczeg<')luoci stud^^a nad Platonem i Arystotelesem. wywoLily

krytyk redniowiecznego scholastycyzmu i przyczymy si do o<iro-

dzeuia nauk i filozofii. Podobnie i w naszym czasie, zwrot do Kan-

ta, gbsze wniknicie w zasady jogo krytycyzmu, przyczyniy si^

glówimi do wyrwania wiedzy wspóczesnej z obj panujcego wszech-

wadnie dogmatyzma empirycznego, u&jcego zmysom i zewntnme-
mu dowiadczeniu bardziej, anieli wymogom rozmnn i faktom iyda

umysowego. Jeeli najnowsze dnoci filozofii, dajce rkojmi pra-

widowego post])u na przyszo, obejmuj szersze widnokrgi myli,

maj na oku wszystkie moliwe rodki badania prawdy i kady z nich

oceniaj bez przesdu, ze stanowiska sumiennej krytyki: zawdzi-

czamy to przcdcwszystkiem reheksyi iistoryczuej na polu filozofii,
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ft mianowicie wznowionym w ducha Kanta badaniom nad teory

W ten sposób okazuje si, c histA^rja w og^óle, a w szczególnoci

lilozofii nie jest tylko koniecznym wspóczyiiuikn in krytyki tilozolicznej,

ale nadto zawiera w sobie czstO ])okarni duchowy, zdolny podnieci

do nowego energicznego dziaania nadwtlone siy ws])(jt zesny( h umy-

sów. "Ryoby to przes^pstwem wzgldem prawidowego rozwoju ba-

da filozoiii, gdyby nie chciano korzysta z tych zasobów przeszoci

w sposób odpowiedni.

3) Znjomo6 histoiyi jest nareszcie koniecznym warunkiem

wszechstronnoci i przedmiotowoci dla wspóczesnych docieka na

polu filozofii. SSstoiya zaznjamia nas z róaorodnemi rodkami ba-

dania i z wieloma pogldami na rzeczy, które stanowi konieczne

uzupenienie naszego, mniej lub wicej ograniczonego punktn widze-

nia. Przy pomocy tyck danych, przedmioty badania przedstawiaj

si nam z takich stron, które nszyby naszej uwagi, przy najskrzt-

niejszeni nawet badaniu, wskutek panujcego w naszym czasie kie-

runku myli. Historya daje nara mono korzystania zarówno ze

zdobyczy, jak z bdów przeszoci i przyswaja wspóczesnym docie-

kaniom charakter ogólno ludzki, wszechstronny, jakigo one same

przez si nigdy nadaóby sobie nie mogy. Dziki joj wskazówkom

drogi myli badawczej, przebyte przez przesze pokolenia, przebywa-

my za ich ladem samodzielnie, ale nierównie prdzej i bez takiego

wysiku, gdy krytyczne Opracowanie historyi owietla ich pochód

i ujawnia ich cele ostateczne w sposób dla nas bezporednio przy-

stpny.

Wraz z t ogólno-ludzk wszeclistrouuoci zawdziczamy bada-

niom historyczn3'm i moliwie peny i-ozwuj ])rzediniotawoci w za-

kresie wiedzy wsj)(')('zesnej. Ono j(;dynie zdolne s uwolni nas od

wielu przypadkowych naleciaoci, wypywajcych bd z naszych

osobniczych skonnoci, b^d w ogóle z podmiotowego nastioju nasze-

go czasu. Zapoznawszy si z rónorodnemi pogldami na jedne i te

same sprawy, moemy snadniej okreli stanowisko przedmiotowe

umysu krytycznego, wolnego od pomiszania swych podmiotowych

przewidze z prawd rzeteln. Im szerszy jest zakres naszej wiedzy

histoiycznej i im sumienniej wnikamy w jej treó, tern umys nasz

przyblia si bardziej do owego przedmiotowego spokoju, który wy-

zwala si^ z pod wpywu haaliwych prdów chwili, aby wedle mo-

noci zajó stanowisko godne filozofa, majcego na oku prawd dla

prawdy, bez wszelkich wzglt^dów uboczuycli. Tylku nauka dziejów

wznie nas moe ponad ciasne tendencye rasowe, narodowe, stronni-

cze, szkolarskie, osobiste, o ile oue nie oddaj bezstronnie czci przy-
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560 § 15,3. RRYTTKA HISTORYCZNA.

TiaU'nej i)rawdzic, ItH z j przynosz}\ w oftorzp s%VYm celom egoistycz-

nym. To te tylko wszechstronne zuytkowanie danych histnni

czyni z tilozofii objaw wspuinej praey umysowej caej ludzkoci iKiJ

poznaniem prawdy, w przeciwstawieniu do jednostronnyci i ograni-

czonych pomysów, choby najgenialniejszych osobników. Idea ra-

cyonahiej kooperacyi w celu rozwizania tradnych sada filoiofii,

urzeczywistnionym byó moe jedynie przy pomocy wszechstronnego

uwzgldnienia bogatych zasobów historyi.

W imi powyi^zyeh uwag przyzna naley, ie kiytyka biiio-

ryczna jest w samej rzeczy koniecznym wspóczynnikiem metody filo-

zofii; e bez jej pomocy nie mona osign niezbdnego na tern po-

lu samopoznania, ani nada wiedzy charakteru krytycznego i praed-

miotowego.

Wykad szczegóowy zasad krytyki hUtoi N f znej. jako metody

naukowej, naley do logiki historyi. Historya filozolil korzysta win-

na naturalnie z jej wskazów(»k i zastosowa jej zasady oguiue «io

swego odrbnego przedmiotu badania. Dodajemy w tym wzgldzie

kilka jeszcze uwag.

Za probierz dla krytycznej oceny istotnego znaczenia objawów

historyi filozofii przyj naley jasny pogld na istot i zadania filo-

zofii (§§ 4—6). Bez takiego probierza krytyka pozbawiona bykby

zasady i pomiszataby na kadym kroku objawy/ nie majce znacze-

nia filozoficznego, z prawdziwie filozoficznemi.

Dalej zauwamy, e krytyka historyczna na polu filozofii powb-

na mie na oku gó\mie zasady, czyli principia ogólnego na wiat

pogldu (zob. str. 89 . Wszelkie pogldy i nauki szczegóowe mysli-

i.ieli maj wart<:> prawdziwie lilozoficzn tylko o tyle, o ile siq ez
z i' h zasadami: szczeg<»y s l)(»wiem dla filozofa albo tylko ]nniktcin

wyjcia do wywodu zasad, uibu te same z nich si wyi)rowadzajs^

W jednym i drugim razie zasady stanowi waciw tre pogldu

filozoficznego i zawieraj w sobie gówne dano do okrelenia jego hi-

storycznej doniosoci. W ten sposób krytyka historyczna doprowa-

dza nas do jasnego pojcia rozwijajcych si w przeszoci zasad filo-

zoficznych i wykazuje porównawczo udzia kadej z nich w rozwiss-

niu zada filozofii. Róne typy zasad i |)Ogldów na wiat, urobioDt

przez róne szkoy i kierunki filozoficzne, przyczyniaj si do wszech-

stronnego wyjanienia naszych wasnych w tyra wzgldzie poj i po-

daj nam wskazówki do wyczerpujcego rozbioru odnonych kwcstTj

Nareszcie, nie zapominajmy, e krytyka historyczna ma i pewiit

zadania dodatne, pozytywne. Polegaj one na w \ kazaniu owYtl

czynnik<'»\v prawdy i post<'])n na drodze do jej poznania, które istniej.

czsto zapouluiaue lub niezrozumiane, w naukach wielu mylicieli
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§ 15,3. KHYTYKA HISTORYCZNA 561

{iizeszioci, \\\h r w riiyrli szkoat li i kierunkach myli lta(kiwc/.oj po-

przrduicli pokulfu. Dziki takim <zyniiikom prawdy, pizoji^tym ])rzez

syuów j)0 ojcach diuliowych, dokonywa si laktycznio i)ostp w dzic-

jaili wiedzy ludzkiej; witjc te kady pojedynczy myliciel z osobna

tylko wtedy przyczyni si^ moe do prawdziwego postpu na polu

filozofii, gdy si opiera na krytycznie wypróbowanych podwalinach

przeszoci. Nie potrzebuje on rozpoczyna pracy nad filozofi od

pierwszych pocztków, lecz, sprawdziwszy krytycznie to, co przed

nim inni dokonali, przyjmuje samodzielny udzia w coraz p^niejszem

wykoczeniu przybytku wiedzy ludzkiej, czegoby uczyni nie móg,
gdyby nie wiedzia o pracy swoich [)o[)rzedników, lub jej nie

uznawaL

Literatura, dotyc/iya kr\t\ki historyizn«'j. jako 'z.vnnika niotody (ilozotii,

7n;ijdiijo zazwy«"zaj (Klpowicdnio u\v/.t:l<'«liiii uit' w szTs/.yi-li oprarowaniarli lii>f<)ryi filo-

zofii. Zol). s/.(ZO<;<'>lni«!j dzieo i KHKUWKiiA. wyd. z r. 1H!>4. >tr. <> i na-t. Podolmic

i \vi«;k.szor prac z zakresu wstpu do lilo/otii, niówie o luetudzie, zwrai a zarazem uwa-

n& zoaczeoio historyi w tjm wzgli^dzio Zob. te ntr. 625 i nSBt. literatur, dotyczc
netody filosofii w ogóJe. Nadto intponmielimy wyej, str. 48 i nast, szcsegdowo

o pnoBdi mylicieli, któn^ pnorznj bistoryi pienrsse miejsce v badaniach filosofics-

Dych. Chcc gruntownie sapozna ai z t spraw, nwzglf^dni naley te prace, oras po>

dane pnez nas tame wyjtlci. Nakoniec i litcratara, dotyczca filozofi nauk historycz-

svcb (zob. str. 328 i nast.) zawiera w .subie lju<.'aty materia do wyjanienia Icrytyki

historycznej, jalco cynnilia metodologicznego filozoiiL

III. Synteza jako czynnik

metodologiczny iilozoiii.

§ 16.

i ^ówne momenta syntezy filozoficznej.

Analiza doprowadza z istoty swojej do rozdrobienia

i specyalizac3d wiedzy. Przy jej pomocy okrelamy za-

sadnicze czynniki, wchodziice w skad naszych pogldów
8tr»T«, Wskfp do fliotofli. ^
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562 § 16« SYNTBZA

na wiat i jogo objawy. Nie wyczerpuje to jednak zada
filozofii. Przekonalimy si bowiem niojodiiokrotiiie i§ 6,2.

oraz str. 531), e przedmioty naszej wiedzy, objawy wia-

ta, s W3;rnikiem zwizku i ustosunkowania swych zasa-

dniczych czynników, i nadto, e kady szczegóowy prze-

dmiot wiedzy, kade zjjiwisko, jednoczy sio faktycznie z sze-

regiem innych i wytwarza z niemi nowe zoone fomy

i jestestwa, które razem wzite stanowi nareszcie jedn

w sobie cao, jeden ustrój powszechnego bytu, wszech-

j^wiata (§ Synteza, jako czynnik inetodologicznT

filozofii, ma na celu zuytkowa krytycznie owe wytwory

umysu, przy których pomocy dochodzimy do stopniowe-

go poczenia i cakowania zasadniczych czynników bytii

i jego objaw(AV w ;jedn<^^ cao mylow, odpowiadajcy

moliwie wieniie rzeczywistemu ustrojowi wiata.

Czynnik syntetyczny metody filozofii obejmuje nast-

pujce wydatne mementa:

1) Przystpnjc do .sainodzieln3'ch krytycznych ba-

da w celu rozwizania zada filozofii, napotykam}

w umyle naszym szereg gotowych syntetycznych wytwo-

rów% jako wynik bezporedniego rozwoju ycia umyso
w(3go. W}^twory te wchodz w skad naszego zwykego
pogldu na wiat, niezalenie od wszelkich roztrzsa
ftlozofi^cznych (zob. str. 97 i nast). Napotykamy je

w kadym czowieku zdi'owo mylcym i dla tego mona
je obj w pojciu naturalnego pogldu na wiat odrowej

rog8(j^dk»y czyU smyslu powszechnego* W nowszych czasach

nazwano ten pogld naturalny na wiat, pogldem ftotiMe-

(jo rmlizmu.

Nie zajmujc si tu ani klasyfikacy, ani bliszeiu

oki^eleniem syntetycznych czynników tego naturalnegu

na wiat pogldu, — co stanowi zadanie osobnych badaii

iTh)zofteznyeli, — powiemy tylko, e owe czynniki dotycz.!

tak naszego bytn. jak i Ijytu w ogóle, zarówno bezpor^
dnio widocznych wasnoci jego, jak porzdku w ostosufi*

kowaniu jego skadowych czynników, oraz celowoci w ogól
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11}m pochodzie jego objawów. To znaczy: naturaln}^ po-

gld na wiat obejmuje zarówno logiczne, jak estetyczne

i etyczne czynniki (§ 8,3). Zdrowy rozsdek przNznjo
bezporednio rzeczy\visto zarówno podmiotu mylcego,
w ogóle ducha, jak i bytu przedmiotowego, i na tej zasa-

dzie patrzy na wiat, jako na cao, wypeniajc prze*

fltrze przy harmonijnem i celowem ustosonkowaniu swych
skadowych czy nników (pierwiastków, si. jestestw i t. d.).

W zwizku z takim pogldem, zdrowy rozsdek dopatru-

je tak w wiecie w ogóle, jak i w jego rónorodnych
jestestwach pewnego przeznaczenia i celu, uwydatniajcych
si we wzajemnej od sieV>ie zalenoci jego objawów, oiaz

w ich czasowem nastpstwie, poczwszy od pierwszych

zawizków w przeszoci,a do najodleglejszej przyszoci.

Ten ogóhiy szemat naturalnego ]M)gldu na wiat,

przyjmujcy rozliczny charakter i ]k)(1 legajcy rónoi'od-

nym zimauom w szczegóach, stosownie do danego stanu

kultury umysowej, stanowi konieczny punkt wyjcia dla

wszelkich bada filozoficznych. Analiza krytyczna umy-
su, u której mówilimy wyej loj). rozkada ten wia-

to-pogld naturalny na jego skadowe czynniki i ocenia

ich warto krytycznie; filozoficzna za synteza wytwarza
z tych czjmników ogólne pojcie uraysu, jako ustroju

^ rozlicznych funkcyacli, jednoczcycli si z sob urga-

liicznie, i przez to wyjania krok za krokiem dan ti eó
naturalnego na wiat pogldu. Przy pomocy tego rodka
metodologicznego, filozofia okrela cih) znaczenie wszel-

kich syntetycznych wytworów zdrowego i uzsdku, i w mia-

r potrzeby i monoci, zastpuje jego l)ezporednie, cz-
sto bardzo mtne, niepowizane ze sob ub nawet sprze-

czne i bdne pogldy na rzeczy, nowemi, janiejszemi,

rozwiitemi konsekwentnie i zblijceuii si, jak mona
najwicej, do prawdy rzeczywistej, krytycznie uzasadni
si dajcej.

Z powyszego wynika, c pierwszy czynnik syntezy

ulozoficznej polega na metodycznem obrobieniu natural-
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nej syntezy zwykego pogldu na wiat, t. z. zdrowego rozsd-

ku, w celu nadania temu pogldowi, na podstawie krytyki

rnnysu, charakteru wewntrznej konsekwenc} ], jasnofei,

cisoci i, jeli mona, prawdy, ('zynnik ten nazywainy

syntetycznem obrobieniem i umpelniemem pogifiiu na wiat jsdrom-

go rossfiOeu, c0yH nmwnego reoHmu,

2) Pogld na wiat zdrowego rozsdku, z natunr

swojej, zajnmje si gl('>\vnio treci, dotyczc codziennych

potrzeb i dnoci ycia, a wic kwestyanii, lecemi, e
tak powiem, na powierzchni bytu* O gbszem wnikiii-

ciu w ostateczne zasady wiedzy i bytu, zdrowy rozsdek,

sam ]n*ZGZ si, nic myli hynajmniej i nie posiada te d<'

tego odpowiednich tlanycli. Takie gbsze pojcie rzeczy

jest wynikiem dziaalnoci umysów wyjtkowych, obja-

wiajc}Tn si w nauce, która, jak wiadomo, rozchodzi si

czsto w sjosób racy z ti*cci bezporedniego na wiat

pogldu (zob. str. 158), Z togo wynika, e filozofia m
moe si ograniczy tym pogldem, ani nawet krytycznym

rozbiorem jego treci, lecz szuka winna uzupenienia tej

treci w nauce, L. j. w badaniach metodycznych, przekra-

czajcych ciasny widnokrg zdrowego rozsdku i dopro-

wadzaja( ych do gbszego i prawdziwszego pojcia rzeczy.

Wszelkie l)adanie naukowe jest objawem pewne-"

krytycznego niedowierzania wiadectwu zdrowego rnz*?a(l-

ku i jego bezporednim naturalnym wytworom. Nauka

])•>wstaa i istnieje jodynie wskutek przekonania, e na*

rzucajcy si bezporednio, naturalny pogld na rzeczy

nie jest do pewnym, aby móg by przyjtym bez dal-

szego rozbioru. Jest on niewtpliwie wystarczajcp)

w codziennych stosunkach ycia. To te na tem polu nikt

od ni(^go nic odstpuje bez naraenia si na zarzut nie-

rozsdku. Ale, gdy chodzi o cis })rawd, o moUw
dla umysu zgodno pomidzy pojciami o rzeczach a sa-

memi rzeczami: wtedy zdrowy rozsdek sam tyle posiati*

rozumu, <' *lol)rowolnie odstpuje pierw-^/.t iistwo

i byoby znowu nierozsdnem, gdyby kto w kwestyaii*

j
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'

prawdy przedmiotowej bardziej iita bezporediiiin pugl-

dom zdrowego roz^di^LU, anieli nauce.

Nauka dy do poznania prawdy moliwie czystej,

przedmiotowej, i w tym celu usiuje okreli ogólne, stae
i niezmienne czynniki szczegóowych, zmiennych obja-

wów, t. j. usiuje okreli zasad, isio, przyczyn tycli obja-

wów, prawa, rzdzce niemi, lub w nich na jaw wystpu-
jce. Jasn jest tedy rzecz, e i filozofia, jako nauka,

po wyjanieniu i krytycznej ocenie syntetycznych wytwo-

rów naturalnego na wiat pogldu, uwzgldni nastpnie

winna owe uogólnienia naukowe, wyraajce si w tak

zwanych prawach, które, razem wzite, stanowi najwy-

>zi syntez wiedzy ludzkiej odnonie do bytu przedmio-

towego.

Takie najwysze uogólnienia bada naukowych na-

potyka filozofia w naukach specyalnych. Kada z nich ma
ua celu oki-elenie praw tej grupy objawów, ktorenii ona

si zajmuje. Analiza filozoficzna nauk specyalnych pod-

daje rozbiorowi ich przypuszczenia i w;^'niki i wykazuje

te niewtpliwe dane, które, z^-adznjc si z wymogami
luytyki poznania, powinny wej w akiad ogólnego na

wiat pogldu (§ 15,2). Ale na tem nie koczy si me-

todologiczne znaczenie nauk specyalnych dla filozofii.

Nauki specyahie, z natury swojej, rozwijaj si w pewnem

odosobnieniu, niezalenie jedne od diugich. Filozofia ma
i wzgldem nich pewne zadania syntetyczne, polegajce

na odpowiedniem zestawieniu i dopenieniu ich uogól-

nie, a wi,'c ich praw, i na wyprowadzeniu z tego zesta-

wienia pewnych wniosków co do najwyszych zasad bytu,

wszechwiata. Jestto czynnik syntetyczny, którym filozo-

fia koniecznie posikowa si musi, jeeli chce rozwiza
swe zadania wszechstronnie: wchodzi on w skad metody

filozofii, jako jeden z niezbdnych rodków pomocniczych

jej docieka.
Tak tedy (hiigim czynnikiem syntezy filozoficznej jest

;gediioczenie praw, jakim podlegaj szczegóowe objawy, we-
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dug krytycznie wyjani o nycli danych odnonj-ch nauk

specyalnych. Czynnik ten nazywamy syntez hrytyamc

tumadmanifch praw fMuk specyalnjfd^.

3) Nakoniec zauwamy, e historya rozwoju umyso*

wego Indzkoci a w ^zczc^^ólnoci historya lilozotii, przed-

stawia nam najrozhczniejsze usiowania nad wytworzeniem

penego i moliwie doskonaego pogldu na wiat, zdol-

nego wyjani szczegóowe objawy z punktu widzenia ja-

sno okrelonych zasad. Analiza krytyczna tych usiowali

wykazuje jakie dane przeszoci maj wai to trwa,

przyczyniaj si do rozwizania zada filozofii i dla tego

wchodzi powinny w skad dalszej pracy na tern polu

(§ 15,;)}. Zjccbioczcilio za tych danycli i ich organiczut

wczenie w nowo wytwarzajcy si pogld na wiat sta-

nowi ostatni czynnik syntezy filozoficznej, który moemy
nazwa syntez Imioryczn filozoficznego na wiat poglda.

Na zasadzie togo czynnika myliciel ntara si udo-

wodni, e jego pogld na wiat nie jest tylko podmioto-

wym wytworem jego umysu, lecz prawidowym wynikiem

rozwoju umysowogo ludzkoci w ogóle, a miano\^ncie wyni-

kiem dziejowego postp\i jej prac}^ nad rozwizaniem zada

filozofii. Wykazaniem takiej syntezy iiistorj^znej myliciel

usuwa zarzut indywidualnej fantastycznoci i usprawiedli-

wia wszechstronnie swe po£rldy wobec innych myhcieli,

wobec ustroju umysowego ludzkoci w ogóle.

Zastanawiajc si bliej nad zaznaczonemi powyej

czynnikami syntezy filozoficznej, przekonywamy si, 4e

stanowi onp ktniicczne clopcnienic odpowiediucli czyn-

ników analizy. Prawdziwie naukowa metoda ilozoni

wraz z krytyk umysu, t. j. z rozbiorem umysowych pier-

wiastków naturalnego na wiat pogldu, poczy win-

na jego syntetyczne obrobienie i uzupenienie; dal».

z rozbiorem danych nauk specyalnych, z krytyk ich

przypuszcze i wyników, czy winna syntetyczne qed>

noczenie krytycznie uzasadnionych wyników tych nauk,

t. j. syntez praw, wyjaniajcych szczegóowe szeregi
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objawów wiata, i nakoniec, z analiz krytyczn prze-

szoci filozotii poczy winna syntez historyczn pier-

wiastków prawdy, wykrytych przez poprzednie pokolenia.

Tylko wszechstronne i sumienne zastosowanie wszystkich

tych czynników metodologicznych do bada filozofii na-

daje im charakter prawdziwie naukowy i doprowadza do

moliwie penego i zarajsem cisego pogldu na wiat
i jego objawy.

t Syntetyesne obrobienie i usnpenienie pogh|da na wiat
zdrowego rozsdku, czyli naiwnego realizmu.

Najbardziej krytyczny i negacyjny iimys wród adzi nio moe
si^ odtrwa od zwykcgu pogldu na wiat, nar/uciijocgo hui nain

z bezporedni oczywistoci, jako uaiiiraliiy wyiiLk rozwoju uniy-

sowesfo. Ten naturalny pogliul na Awiat mnpiny w nnjrozl!Czni<>jszy

[KJHÓb tiómaczy, w^^janiaó. n/npi hiiat", ale go zinieuia nie moemy,
jj;dy, jako fakt yciowy, nie zaley od naszej woli, lecz wynika

z przyczyn i warunków, dziaajcych poza jej wpywem (zob. str. 87 ^

Z istoty rozwoju umysowego wynika, e pierwiastkowo do-

wiensamy dogmatycznie naturalnemu pogldowi na wiat i e go
otosamiamy bezporednio z istotn rzeczywistoci, t. j. przekona-

ni jestemy, e wiat, sam w sobie jest takim, jakim si^ nam przed-

stawia. Na tem polega istota naUmego realizmu. Gdy za na pod-

stawie krytycznego rozbioru umysu i jego wytworów dochodzimy do

cisego rozr('>ni('iiia podmiotowych i przedmiotowych czynników y-
cia umy.^towrgo. luitcMu zas motmy poddawa w wtpliwo przedmio-

tow prawd najoczywist szych na ])ozór rzeczy, i wówr/as na-

tiu*alny pogld na wiat przyjmuje dla naszej -iwiadomoci zujitliac

odmienny charakter. Wprawdzie i wtedy nie odmawiamy yciowe-

go znaczenia bezporedniemu na wiat pogldowi: uznajemy w nim fakt

niezaprzeczony naszej wiadomoci; ale to ni(^ wystarcza jeszcze do

przyznania mn przedmiotowej prawdy. Przeciwnie, stosownie do

wyników krytyki umysu, moemy w tej lub owej treci naturalnego

na dwiat pogldu widzie podmiotowe zudzenie i wskutek tego zmo-

d5rfikowa j przy wytworzeniu wasnego, moliwie przedmiotowego

pogldu.
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Z powyszego okazuje si, ie pogld filozoficzny na wiat, opar-

ty na syntezie wycznie takich czynników, które krytyka umysu
iiznaje za objawy przedmiotowe, moe si zasadniczo róni od

dogmatyuziie^ro pogldu wikszoci hidzi, a zatem od pogldu tak

zwanego zdiowego rozsdku. W kadym razie przekonywamy si.

e w umyle filozofa istniej dwa róne pogldy na wiat: je^er;

pierwotny, naturalny. wlast iT^^y wszystkim ludziom, od którego iiiki

wyzwoli si nie moe; drugi nabyty, metodycznie wytworzony, filo-

zoficzny, obrabiajcy i uzupeniajcy pogi%d naturalny na wiat.

Wobec t<\j rónicy powstaje pytanie: w jakim stosunku znajduj

% do siebie te dwa pogldy na wiat: bezporedni i krytyczny, na-

turalny i filozoficzny?

Tu spotykamy si przedewszystkiem ze zdaniem, e pogld na-

turalny na wiat zasuguj t3 ze wszecbmiar na nasze zau&nie, e jego

warto poznawcza przewysza wszelkie sztuczne wytwory abstrak*

eyjnej myli, gdy jest wyniliiem uormaluego rozwoju umysu i bez-

porediiiego dziaania jego i)ra\v zasaduiczych. Gównym przedstawi-

cielem takiego zdania l>y Tomasz Reid. Domaga si on, aby filozo-

fia w nirzL-m nie udstpowaa od naturalnego pogldu na wiat; prze-

ciwnie, aby si we wszystkiem do niego stosowaa i staraa si jedy-

nie bliej wyjani i udowodni jego zasady. A e zasady te obej-

mujemy zazwyczaj w poj^iu zdrowego rotsdku lub xmy9At paujsutkae-

ffo, przeto nauka ta znana jest pod nazw filozofii zdrowego roM^dbu.

W niemieckiej filozofii broni podobnej zasady Fb. H. Jacobi, powo-

ujc si na uemeie i wiar^ jako na czynniki bezporedniego poznam
rzeczy. U nas za rozwin t zasad gównie Al. TyszTii^aKi p(>a

nazw zasady myli praktycznej lub prostoty w sdzeniu.

Bez szczegóowego rozbioni iilozofii zdrowegc) rozsdku moemy
tn \v]n ovt za/nai zye. e w^^powiada ona nastpujce niozaprzci z* r!*'

jtrawdy. maj^uc wan donioso metod <)logi(.zn, na które zwracali-

my ju uwag w miar ])otrzeby, a niiannwiei(*:

1' Naturalny ])ngld na wiat zdrowego rozsdku, czyli zmyslii

jKJWszeebnego, |)owiuion by uznany za punkt wyjcia dla wszelkich

doci<*ka iilozofii.

2) Bez wzgldu na krytyczn ocen poznawczej wartoci natu-

ralnego na wiat pogldu, nie moemy si od niego oderwa zupenie,

lecz wskutek yciowej koniecznoci kierowa si musimy jego wska-

zówkami w naszym stosunku do wiata przedmiotowego i do ludzi

B) W zasadniczych czyimikach naturalnego na wiat pogldu

uwydatnia si ogólno-ludzka organizacya imiysu, bdca koniecra

podstaw tak dziaalnoci poznawczej w ogóle, jak i w szczi^i uiiofi

filozoficznego pojcia wiaiu.
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Z drugiej atoli strony, wraz z tomi prawdami, tilozolia zdrowe-

go rozsdku zawiera w sobie nastpujce, nader wane metodologicz-

ne braki:

1) Kie uwzgldnia w sposób nalepy zasadniczego wymagania
filozofii, t j. kiytyki poznania, lecz wiadectwa naturalnego na wiat
pogldu dowierza dogmatycznie, cliocia nie ulega wtpliwoci, e
tresó owego pogldu rozchodzi si^ pod wieloma wzgldami z prawd
przedmiotow, naukowo udowodni si dajca. -

2) Filozofia zdrowego rozsdku nie zwraca odpowiedniej uwagi
lia tmdnoci, jakie si przeciwstawiaj okreleniu zasad zmysu ])0-

wszechnego i naturalnego na wiat pogldu, i nio stara si przezwyci-

y tych trudnoci za porediii( twem wsz«M>hstrunu<'<::^o rozbioru umy-
su i jego czynnoci. Tre naturalnego na iwiai pogldu podlega

zmianom, stosownie do rónego stopnia kultury umysowej zarówno je-

dnostek, jak narodów i moe by cile okrelon jedynie na podstawie

kiytycznego rozrónienia staych, t. j. koniecznych, powszechnych

1 przedmiotowych czynników umysu (§ lo,i), od czynników mniej lub

wicej przypadkowych, jako zalonych w swej treci od samodzielne-

go dzii^ania jednostkowych mnysów.
3) Filozofia zdrowego rozsdku bez wszelkiej zasady cienia

widnokrg umyslo^ badacza tak zwanemi pewnikami zmysu pow-
szechnego, zamiast rozszerzy ten widnokrg wedle moinoei, ])rzyj-

mujc pod rozwag i takie dane, które si wprawdzie rozchodz
2 bezporcflnia treci naturalnetro na wiat pogla<lu, ale pomimo tu

mog na.s doprowadzi do gibszt go wiukuicia w przedmiotow tre
wiata, a zatem do cilej szeiro ]>oznania prawdy.

Braki te wykazuj, t- pogld naturalny na wiat zdrowego roz-

sdku potrzebuje koniecznie iiiozo£cznego obrobienia i uzupenienia.

Takie obrobienie i uzupenienie stanowi pienvsz<^ i zarazem najwa-

niejsze zadanie syntezy filozoficznej. Obejmuje ono nastpujce
mementa:

1) Przy urobieniu nowego, samodzielnego pogldu na wiat, na
tle pogldu naturalnego, synteza filozoficzna posikuje si jedynie ta-

kiemi wytworami umysowemi, które w sposób naleyty wyjanione
zostay na podstawie poprzedniej krytyki umysu. Wszelka synteza

czynników, nierozcbran^^ch poprzednio krytyczjue, sprzeciwia si za-

sadniczo wymaganiom filozofii.

2) Konieczne, powszechne i ])rzedmiotowe w|i^.wnrv umysu
ludzkiego jako to: wyobraania i prijcfia, dotyczaro nas/>o(> wasne-

go b3rtu i dudia w ogóle, bytu wiata zewntrz iie<;o i materyi, prze-

strzeni i czasu, prayczyny i celu, zjawiska i istoty, praw i t. p.) filo-

zofia okrela cile na podstawie krytyki umysu, a przy pomocy syn-
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tezy za stawia w jedn myslowi^ cao, odpowiadajc z moliw do-

kadiiujsti zji-luoczeniu tych zyi]uik«jw w wiecie rzeczywistym.

Przez to kady .samodzielny myliciel dochodzi do wyników filozoficz-

nych, zmieniajcych lub uzupeniajcych pod wieloma wzgldami za-

sadnicz tre naturalnego na wiat pogldu.

3 Wskutek wewntrznej konsekwencyi myli, owo samodzieke

obrobienie i uzupenienie naturalnego na wiat pogldu o lno^i sie

i do szczegóowej treci naszych poj^ i sdów o rzeczach. Podczas

gdy zdrowy rozsdek opiera si i pod tym wzgldem na bezporedniej

wierze, e zjawiska wiata s w istode swujt j takiemi, jakiemi si^

nam przedst^iwiaj; to filozofia stosuje i do nich wymagania kiytyos*

nej teoryi poznania, a iiral)iajc S3mtetycznie szczegóow tre,

uzupenia i zasteiHijo pojcia i sdy wikszoci ludzi nowemi, opartc-

mi na w^szcchstrunm-m badaniu rztczy. W ten sposób synteza tilozo-

Hczna zmienia zazwyczaj i")^l;ul naturalny i na najprostsze rzeczy,

godzc je w nwli zarówno pumi^^flzy sob, jak i z krytycznie wjja-

nioncmi zasadami ogólnego na wiat ])ogldu.

Forównani(^ ])owyszych dwóch rónych pogldów na wiat: na-

turalnego i filozoficznego, przekonywa, e pierwszy, nznajc wiat

za taki w istocie, jakim si nam przedstawia, dowierza gównie bez]>o*

redniemu wiadectwu zmysów i wskutek czego przyjmuje charakter

smBualistycznego r^lumu ; gdy i)rzeciwnic pogl^ filozoficzny jest wy-

tworem sztucznym myli, idei, wynikym z dziaania rozumu krytycz-

nego i dla tego ])0siada cechy rac\f(maln€ffO idealUrnu, Najreahstycz-

uu'J.>zy nawet w teoryi pogld filozoficzny, np. materyalizm, jako w)'-

rób samodzielnej myli, jako teorya, przeksztacajca bczporedme da-

n»' umysu W( rlhig wyma.^^au nictudycznych logiki, me moe si^ uwol-

m o< i> (jh cecli racyonalnego idi;aUzmu.

Z pierwszego w^ejrzenia zdawaby si mogo, e dwa te pogldy:

naturalny i filozoficzny, wyczaj si nawzajem bezwzgldme i e

pomidzy niemi zgody nie ma. Pomimo to smnieimy myliciel nit

moe si zadowoli tak sprzecznoci pomidzy pogldami, istniejcenu

zarazem w jego umyle, lecz szuka musi wyrównania pomidzy niemii

albo przynajmniej wyjani przejcie od jednego do drugiego. Pierwszy,

t. j. ]>ogld naturalny, jako wynik ogólno-ludzkiej organiza<^ umysh

nie moe znajdowa si w istotnej sprzecznoci z pogldem filozofia-

nym, który, chocia jest wytworem jednostkowego umysu, usiuje je-

dnak r<'»\vni. o^^yzog si na czytmikach ogólno-ludzkich, obowizuj-

cych ka-lrgo firawidlow iiiyU^cego czowieka. Okazuje si z t«'-

go k')iiip< zna |)ntrzoV)a syntetycznego zjednoczenia naturalnego i tili>

zoficznego na wiat pogldu i wyjanienia ich istotnej zgody, pomuu*^

pozornej pomidzy niemi sprzecznoci.
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Nie jest tn naszcm zadaniom roztrzsa .szcze^^óowo dropfi i^m IkmIu

hadaiiia, inaiHc»'o;o na celu ow syntez*^ naiurahio^yo i fil'>zori( zn'r.-n na

wiat po^^lctdu. NuK'v' to do przedmiotów >[)e( yainej inc^todoiogii

filozofii. i)la nas wystarczy, gdy zauwaymy, e dwa tc pogldy
maj si do siebie jak do rorwmu w organizacyimnj-su, jak i//<?e

do nauki w jego rozwoju. Naturalny realizm, jako wynik wiadectwa
zmysów, okazuje si w istocie nie wystarczajcym przy poznania rzeczy

i wskutek tego domaga si uzupenienia ze strony czynników racyo-

lulnej krytyki (zob. str. 177 i nast); ale pomimo to, zasadniczej

sprzecznoci pomidzy wiadectwem zmysów i wiadectwem rozumu
przyjmowa nie mamy prawa. Przeciwnie, faktycznie, w iyciu, oba
"te czynniki organizacyjne imiystu nawzajem si uzupeniaj i wspie-

nij, wic te sharmonizowane by musz w naszym pogldzie na

wiat. I w samej rzeczy, krytyka tiiiiwshi, roztrz^sajaj w szefhstron-

nie istot bezpoiTtlnicgft ziuys(7W('<;o na wiat ]oglu(lu, wyja-sma za-

razem jego znaczi nic, oraz granice jego zastosowania w ])rawidowem

|)0ZQaniu rzeczy, a przy tern wykazuje: w czcm i ]od jakiumi wzgl-
dami wiadectwo zmysów uzupehiione by winno krytyczn dziaal-

noci rozumu i podda si jego kierownictwu. Na tej zasadzie, my-
liciel odnajduje czynniki,czce naturalny pogld zdrowego rozsdku
z filozoficznym, rozumu krytycznego, i dochodzi do wszechstronnego

zrównowaenia ich treci, jako wytworów rónych wprawdzie &nkcyj
umysowych, lecz jednej i tej samej organizacyi umysu ludzkiego

i jej praw zasadniczych.

f akuczne urzeczywistnienie zaznaczonej syntezy jest jediiciu

z najdoniolejszych zada filozofii. Myjsliciel, nie zwracajcy nnley-

tej uwagi na to zadanio i nie j)u>iiknj'fV si odpowiednicmi inrtodu-

logicznenii rodkami w ( du jfgo rozwizania, w]ada w n^tutccznoci,

sprzeciwiajce si zarówno niezaprzeczonym (ianym 3'cia umysowego,

jak i w^Tnogom wszechstronnego poznania rzeczy. W braku bowiem
jasnoci i cisoci na tom polu, myliciel staje albo na stanowisku

skrajngo dogmatyzmu, ufajo^;o bezwzgldnie wiadectwu zmysów
i naturalnemu na wiat pogldowi, przez co pozbawia si nawet zdol-

noci bliiszogo pojcia zada krytycznych tak wiedzy ludzkiej w ogó-

le, jak i w szczególnoci filozofii; albo te, lekcewac wyniki b< zp ).

redniego yciowego rozwoju umysu ludzkiego, oddaje bezwzgl erbie

pierwszestwo abstrakcyjnym wytworom swej jednostkowej myli, bez

kontrolowania ich treci z punktu widztma praw i czynników ogólno-

ludzki'! organizacyi umysu. Bdy pierwszej z tych ostntecznod

wystpuj najwyraniej na jaw w tak zwanej Hlozolii zdrowego roz-

sdku, o której mówilimy wyej istr. 5(>8 i nast.
;
odstraszajcy za

przykad drugiej ostatecznoci przedstawia dyaiektyka Hegla, posiku-
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jca si^ oderwaiui myl, bez wszelkiego wzgldu na n&jprostsse

i krytyczniL' uzasaduiune wymagaiiia zdrowego rozs;^aku (zob. wyej

str. 587 i nast.;,

Filozofia zdrowego rozsdku. Zasady filozofii zdroweiro rozsdku

wyoy :^^k.>cki luysli- T. Rkji> (f 1700) zarówno w przywiedzionej na \v>«;pif prity

(zol». str. 12). jitk i w dzieu: On the inteUcctual ^owers ofman 1785. Tu wylicza oa

szrzrguowo teoretyczne i praktyczne pewniki, które wedug niego, kady caowiek ubo-

wo mydlcy uznaje, bo s prawdami same pnes si ocrwiBtraoi C8elf-evident tratbV

Do nich alicsa midzy inncmi zdania : Stany umysu, dochodnice do nass^* wiidomo*

ci, istniej raoczywicie ; praodmioty, dziaajii<'o na nasze zmysy, s takicmi rze<2ywl-

eie. jakienii eii nam przedstawiaj; zdolnoci umysu, przy którjch pomocy roznjoiamj

prawd i fas/.. zasu^^um na nasze zaufanie: zdania, co do których istnieje zgoda po-

w«5zeeina wim! lud/i. prawdziwymi: pon^dfk przyrody daje nam prawo przypn-?-

Lza, e pr/\ dziaaniu jednostajnych warunków, pnyszo podobn bdzie do prze-

szoci i t. p.

()>ri»n»; filozofii zdrowego rozsdku ze stanowiska bardziej krytycznego, a wic oa

podstawie Kanta, podjj^ w naszym wieku gównie W. Hamilton (t 1856). Mówiltn^

o nim ju wyej. str. 14 1 308. Wród wspóczesnych zad mylideti, stojcych na tern

stanowisku, zasuguj szczególniej na uwag: HunesoN i Mao Cobb, których piace

uwzgldnilimy równie wyej (str. 17 i 18, oraz Ostatni ogosi te hisbny

szkockiej filozofii w dziele: 'Hic Hcotiih fihUoaophy 1875.

Do przedstawicieli filozobi zdrowego rozsi^dku. czyli zmysu powszechnego, zaliczy

naley .lAcoBrE«tO, o którym wsponuiielimy na •^tT. i:i Hroui on natnralnfiro posjlaJo

na ."iwiat. jako wytwoni hezporednioifo ]n,czuciu prawdy. \vla->i iw< L:<> r/l iwit kitwi, i do-

penia z teu'0 st iMnwiska prozaiczne /< tak powiem, prawdy <-/.kt)' kich liluzulów trtj*-

szeni pojcriMu ideainyci, relif^ijnych i moraliiycli potrzeb umysu ludzkiego, chocia za-

sad swyih take uie opiera na wszechstronnym krytycznym roaljiorze umysu i

czynnoci poznawczych.

Ttndal we wspomnianych (str. 407) Nowyck fragmentach (1805) bardzo tiafiiie

mówi (str. 03): „Kto powiedzia, e nauka jest organizowanym zdrowym rozsi^kian.

Zdanie to monaby i)rzyji\e odnonie do prz^Todoznawstwa opisowego; ale o jego zasto-

sowaniu do waciwej fizyki lub matematyki mowy by nic moe." Tem bardzij, doi*-

jemy od sielpie, mowy o tem by nie moe odnnnif do krytycznej filozofii.

V nas wygl;i>7.:i jt;/ .Ian niadecki za.saily lilozofii zdrowero r()z<dk!i n?^ tU-

-'ii-iin1i-rv.-7nem (zol', wyej -tr. 22 i na-st,). Najszerzej za rozwin te z.kaJ.v Al.

iYHZw.^Ki. jak sh> o t(!m przekonalimy, zdajc spraw z jego dziea o Krytyce innas^

citncj (zob. wyej str. 28>

2. Synteza krytyeznio azasadoionych praw nauk speejfalnydi

Kada z nauk spocyahiych uogólnia ostateczne wyniki swych ba-

da w tak zwanych prawach, wyjasniaj^cycii dziaanie danego szeregu
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objawów. Stosownie do róiu - >

[
rzodmiohi badania, prawa to. z iia-

iiuy rzeczy, przyjmuj odmienny charakter. Porównanie za i zasta-

wienie tych |)raw nie stanowi ju i^adania, samych iiiuik sjacyahiyeli.

Przeciwnie. r(')n()rodne dogmatyczne przypuszczenia, na których nau-

ki te si opienija^. a które wpywajsi zarazem na bhsze okrelenie

owych praw, pocigaj za sob czt^sto race sprzecznoci pomidzy
najwyszemi uogólnieniami rónych, ga^ wiedzy specyalnej i czyni
ich syntetyczne wjnrównanie z pierwszego wojrzenia prawie niemoili-

wem. wiadczy o tern to wszystko, comy na swojem miejscu powie-

dzieli zarówno o dogmatycznych przypuszczeniach nauk specyabiych

(S ^i8)> o tendencyi odrodkowej ich bada (str. 316 i nast.). Po-
^

mimo to» filozofia w swej dnoci do ogólnego na wiat pogldu,
wyrzec nie moe takiego ]^orównawczgo zestawienia praw nauk
specyalnych; przekonalimy si bowiem na swojem miejscu (str. 297

i uast), e od takiego uwzgldnienia wyników bada szczegóowych
zale-' charakter naukowy samej tilozolii. Krytyka przypu^zeze

1 wyników nauk specyalnych wyjania wprawdzie kh tre i wykazu-

je ich donioso dla dalszych docieka hi<»zntii ^ 15 2': ale nie

zestawia jeszcze tej treci w^ jedn cao naukow i nie doprowadza

do ogólnego w t^^n kierunku pogldu. To stanowi odrbno zadanie,

wchodzce w skJad metody iilozofii, jako synteza krytiicznu uzoiadnifh'

nyeh praw natJc specyalnych. O tym czynniku metodologicznym mamy
ta do powiedzenia sów kilka.

Cae bogactwo rónorodnych praw nauk specyalnych daje si
sprowadzi do trzech typów zasadniczych, jakiemi s: prawa fizyczne^

HoloffieuM i racyonalne, w najszerszem znaczeniu tych wyrazów.

W celu bliszego wyjanienia zaznaczonego csjmnika metodologie zne-

go filozofii, musimy si bliej zastanowi nad istot tych trzech tyjjów

praw i nad mono ia ich syiitetycznego wyrównania.

Prawami jizycznemi nazywamy najwysze uogólnienia nauk przy-

rodniczych, w cisem i)(>ji:ciu ty<'h nauk. majcych za przedunut ze-

wntrzn, materyahi, na zmysy oddziay^vajc przyrod § 11 Tu
nale gównie prawa, wykazywane przez dynamikc, fizyk i chemi,

jako nauk, badajcych zasadnicze czyTiniki wszelkich w ogóle objawów

przyrody (zob. wyej, str. 116, kiasyfikacy nauk wi dug Wundta).

Na swojem miejsca widzielimy, e objawy te sprowadzaj si osta-

tecznie do ruchu i e odnone prawa maj charakter mechanietny

i stanowi najwyszy metodologiczny czynnik, którym si posikuj
nauki przyrodnicze przy objanieniu objawów przyrodj^ i zob. § 11,1 i 3).

Wyniki bada przyrodników w tym zakresie tak s cise, e filozofia

na nich bez ubawy opiera si ju moe, wyjaniajc tylko tre ich

krytycznie.
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Rozbiór afjoli nauk przyrodniczych, a w szczególnoci mechaoi.

zijin. wykazuje, e istnie j;^ szeregi objawów, narzucajce si^ nam

z r/iwn wvr;izistoci, kt(>iych jednak, btz zadania ^*atu taktom

i logice, a<lii;i miar wyjani nic mona na |»0(istawie praw meciia-

niki. Wszystkie tego rodzaju ulijawy skupiauy w ogólnem pf»jtiu

zy(x. Na podstawie za krytyki odnony* h danych przekonalimy

si, i' wi^kszoó wspólczt^snycli badaczy na tern polu zmuszona jeet

widzie w yciu objaw odrbny, róny zasadniczo od objawów przy-

rody nieorganicznej, a z t«go wynika, o dhi ich naukowego wyjanie-

nia naley uzna dziaanie osobnych praw, które wanie tuusywdmj

prawami biolofficzemi (od ^{o su ycic; zob. prócz zaznaczonych miejsc

jeszcze § 8,3a oraz 11,1,8 i 11,2).

Do objawów ycia w najobszemiejszem pojcia tego wyrasa

nale :

1) i*ocztek i rozwój zicrai, oraz w ogóle cia niebieskich, jaku

kosniii zi H •

j caoci.

2 r<M Z!U» k i rozwój ycia organicznego.

3' Czynnoci lizyologiczne ustrojów organicznych, poczwszy o«i

najniszych a do czowieka.

4) P«i''ztck i rozwój ycia umysowego.
5 ( )t)jawy umysowe w jestestwach organicznych. i

6) Historya, jako objaw zjednoczonego rozwoju narodów

i IndzkoHci.

To wszystko s szczegóowe objawy wszechwiatowego iaktu

i^trta, domagajce si wyjanienia naukowego na podstawie bliszego
|

okrehmia odnonych praw.

Co si tyczy nauk specyalnych, badajcych powysze objawy

y* la, w celu okr<'8lenia jego praw, to pierwsze trzy szeregi objawów

stanowi niezaprzeczony przi tlmiot i'(')tiy< li nauk przyr'»(lnii /ych; trzv

dalsze za** -/ci (*gi wpada j po wikszej ( zcci w zakres nauk liumaui-

tarnyci, chocia w nowszych czasach, dla wyjanionycli ]>owodów,

objawia ^i dno badania i objawów umysowych na podstawie

przesanek przyrodoznawstwa (zob. § 11, oraz 10,d,i;i).

Zasady metodologiczne i metafizyczne natdi: przyrodnicigrch, ma- I

jcych za przedmiot objawy ycia, nie s dotd wyjanione w sposób
'

naleyty. Filozofia tych naiik ma przed sob jeszcze szerokie pole

do nowych, samodzielnych docieka krytycznych. Ogólna tendencja

mechanicznego wyjanienia ycia jest niezawodnie uprawnion (zob.

str, 360 i nast.;; skoro si jednak okazao, e na ti j podstawie mons

wyjani tylko ])ewne, <' tak powiem dodatkowe i zewntrzne strony

>i ia, lecz nic ji*go czyumki zasadnicze, to naley albo /r/.ec si

uadid badania tych czyniiuików, — na co si^ aden mnys ywsz)

j
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i snmientiy nie zgodzi, albo tez odnale nowo zasady badania,

iiznptiiiietj^ce mechanizm. Idea rozwoju zawiera w sobie wiele dniiy( h

w tym. wzgldzie; ale ich dotd nie wyjaniono naleycie wskutek

loktrjnerskiego zastusowania i do niej zasad mechaniziuu (zol>. sli\

223 i nast., oraz 859 i nast.). Jedyna za w tyra kierunku, wspom-
niana juz wyej vstr. 226

1 próba fizyologa Pflugera, majca na celu

okrelenie prawa celaw^ mechaniki ycia, wyi^zckuje dotd bliszego

uzasadmenia, rozwoju i zastoflowania. W kadym razie wyzna nale-

y, e przyrodoznawstwo nie wykryo dotd najpierwsssycL nawet
praw iyeioj z którychby filozofia wprost w swych dalszych docieka-

niach skorzysta moglft.

Jeszcze wiksze zamiszanie panuje w zakresie nauk humanitar-

nych, badajcych objawy ycia. wiadczy o tem wymownie obecny
stan filozofii tych nauk (zob. str. 823—329). Uczeni kieruj si«j dotd
na tera poln najsprzeczniejszemi zasadami. Jedni usiuj wyprowadzi
nawet najw/sze o>iawy ycia dziejowego luilzkoci z dziaania pi'aw

fizy( zny< ii; mni ograniczaj^ si ciasnym zakresem szczegóowych ob-

jawów i nazywaj^ swr uo;2;<'>liii('iiia prawami, nie pytajc o to, czy si^

godz z niewtpliwemi daiu iiii i)<)znstaych nauk. W ten sposób psy-

chologia empiiyczna, psychotizyka, antroi)ologia, etnografia, ling^vi.sty-

ka» aocyologia, historya i t. p. zawieraj w sobie bogate materyc^y

i pewne nawet szersze uogóhiienia, ale o porównawczem zestawieniu

krytycznie uzasadnionych wyników fych nauk specyahiych i okre-

leniu na tej zasadzie powszechnych praw ycia osobników, narodów
i ludzkoci, mowy dotd nie ma. To wszystko s zadania syntetycz-

ne, których wiedza sx^ecyalna dotychczas nie rozwizaa, które zatem

badawczy myliciel, wedle si swoich, sam rozwiza winien przy po-

mocy krytycznego rozbioni owych materyaów naukowych, jeeli chce

gbiej wnikn w objawy ycia i bliej okreli ich istotne prawa.

Dodajmy nareszcie kilka uwag o tak zwanych p<)w\'ej ])rawach

rcuryoncdaych. Có to su, za prawa? Czy nie s one ju objt^te, je-

eli nic prawami fizycznemi, to przynajmniej biologicznemi? Czy
objawy rozuniii nic s zarazem objawami ycia? Samo postawienie

tych pyta wiadczy o chwiejnosci, panujcej i na tem polu we
wspóJczesnej „nauce."

Otó, kady, kto ziia ycic z wasnego dowiadczenia i z danych

naukiy wyzna musi, e ono nie jest najwyszym objawem bytu,

a wic te nie ostatecznym przedmiotem naszej wiedzy. ycie jest

tylko jedn^Tn ze wspóczynników wiata, ale wyrazem treci, wyszej
nad ycie. Jestestwa nie yj, aby y, lecz yj, aby speni w ca-

oci, do kt/)i
j

nale, pewne zadania, a wit^c, aby urzeczywistni

pewue cele, wzgit^dem którycli samo ycie staje siij rodkiem. Tym
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czjimikiem wyszym nad iycie, okrelajcym cele jego istnienia i ros-

woju, jest rozwn* To te prawa rotumUf racyonalne, uzupeniaj

w sposób konieczny wszelkie prawa yciowe. Prawda, rozum fakty-

cznie objawia sitj tylko w ycin, za jego porednictwem; nie ma ro-

zumu martwfgo, istiiioji * ^ i>ouad yciem. Pomimo to, jak ycie

jt^st objawi'm wyszym w ]»< -w iianiu z nieorgaiih y.ii;\ przyrod, clio-

cia t\ lk<> iia jej tle i przy jej udziale istnieje i rozwija si; tak ró-

wnie rozum, z«' f*w bogat tre.eij, ze swemi prawami, przewy."»za

samo yeie, eioi.ia tyUiO w zwizku z uiem istnieje i tylko za jt^

pomoc tre swoj ujawnia.

Samoistnoci praw racyonalnych, obok fizycznych i biologicznych,

dowodz nastpujce faktyczne dane:

1) Estetyczne, logiczne i moralne ideay umysu ludzkiego, nad

których urzeczywistnieniem czowiek si sili i dla których ycie swe

powica (zob. § 8,3).

2) Poczucie wewntrznej zalenoci od tych ideaów, wogóle od

wymaga racyonalnyeh, pomimo licznych yciowych odstpstw od

tych wymaga (zob. str. 123 i nast.j.

3) Octiua krytyczna wartoci ycia i wiata ze* stanowiska owych

idealijw.

1) Stopniowe urzeczywistnienie tych ideaów w dziejach naroduw

i ludzkoci.

5. Prawidowo w ustroju wszechwiata i w przebiegu jego ob-

jawów (zob. str. 97 i nast., oraz 862).

<)) Idea wyszego moralnego porzdku wiata, jako podstawa

wszelkiej etyki (zob. str. 420 i nast., 433 i nast., 473 i nast.}.

Do nauk, zajmujcych si wykryciem i okreleniem praw rozoiDa

nale gównie, wraz si matematyk, logika, estetyka i etyka. Najpe-

wniejsze wyniki wyday dotd dwie pierwsze z nich, chocia i na tein

polu nie brak sporów zasadniczych, jak si o tem przekonalimy, do-

tykajc rónych kwcstyj z zakresu tych nauk (zob. np. § 8,1; 10.2; 11'.

J4 szi;zc wicej chwiejnoci napotykamy we wspóczesiiycli opracowaniach

estftyki i etyki zoh. szczególni'j 8.2, ora/. 12,1,1 "i. I tutaj zatrju samo-

dzielna praca myli liluzua musi poil wieloma wzglt^danii do])i'hó

braki bada spocyahiych, aby ]irzy poinof y taktycznych danych dojs

do cisego okrelenia racyonalnyeh czynników ycia i wiata.

Wobec braków naszej wiedzy specyalnej co do objawów, obj^j-

tych zaznaczonemi prawami, powstaje pytanie: czy mo. by mowa

o syntezie tych praw, czy filozofia moe si na nie powoa w swojej

dnoci do ogólnego na wiat ])ogldu? Wiadomo, e kierunki nega-

cyjne, o których mówilimy, roztrzsajc stosunek filozofii do nauki

(pozytywizm, nowo-kantyzm, agnostycyzm), w samej rzeczy korzystaj.^
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Z owych braków i przywodz jo jako argument przeciwko odnonym
usiowaniom filozofii. Do krytyki tych kieranków, rozwinitej na

!wojem miejscu (§ 10 z przypiskami), dodamy tu w tym wzgldzie
tylko kilka uwag.

Specyalne naukowe okrelenie kadego z praw, wystpujcych
w zakresie powyszych typów: fizycznych, biologicznych i racyonal-

n3'ch, jest wprawdzie wielce podanem i stanowi konieczny wamnek
wszechstronnego i penego pogldu na wiat. Z dmgiej atoli strony

nie mona lekceway faktu samego istnienia tych rónych typów
praw, ani z ich zjednoczonego dziaania nie w^^prowadza wniosków filo-

zoficznych. Skoro te szeregi praw o charakterze odrbnym faktycznie

istniej i nauki specyalne nad ich bliszem okreleniem pracuj: to

filozofia nie moe ich pomija milczeniem, lecz stosownie do sw3^cli

zada wykaza winna, wedle monoci, ich czno wewntrzn,
a wic ich s^Titez. A to wanie wchodzi w skiad metody filozofii,

jako jeden z czymiików, wynikajcy z ji»j stosmiku do nauk specyal-

uych. Filozofia powinna mie stale na oku syntetyczne wyrówTianie

fizycznych, biologicznych i racyonalnych praw wiata, i zblia si do

rozwizania swych zada tylko o tyle, o ile t myl przewodni
swych docieka z moliw^ cisoci naukow urzeczywistnia. Co
do szczegóów zaley ona w tym wzgldzie, w samej rzeczy, od po-

stpów nauk specyalnych; ale ogólny pogld na zjednoczenie tych

praw w wiecie jest ju moliwym i przy tych danych, jakich wspó-
czesna nauka dostarcza, i dla tego uwzgldnionym by winien jako

cz^Tmik konieczny w postpie bada filozoficznych.

Nasze dotychczasowe roztrzsania, dotyczce szczególniej stosun-

ku filozofii do reszty objawów ycia umysowego (§§ 7 do 13), podaj
wystarczajce wskazówki, w jaki sposób zbliy si naley do owej

syntezy. Rozbiór metodologii i metafizyki nauk przyrodniczych prze-

kona nas dowodnie o czymiikach racyonalnych, dziaajcych w tak

zwanym mechanizmie przyrod}^ w najprostszych objawach równowagi

i mchu si fizycznych (zob. szczególniej str. 361 i nast., 370 i nast.,

381 i nast.). Jeszcze wyraniej uwydatniaj si te czynniki w ob-

jawach ycia, jak o tem wiadczy zarówno rozbiór najprostszych

objawów twórczoci, jak i dziaania celowego przyrody w rozwo-

ju ycia organicznego (zob. str. 189 i nast., 221 i nast.). Z tego

okazuje si, e praw fizycznych i biologicznych wiata nie mona
oderu^a od dziaajcych w nim praw racyonalnych, jak to czyni

wspóczesny naturahzm, lecz przeciwnie, pierwsze dwa szeregi praw
cz si jak najcilej z ostatnim i tylko w zwizku z nim gbiej
pojte i zrozmniane by mog. Nadto rozbiór odnonych danych

przfekonywa, e sam 1'akt istnienia praw ju jest objawem rozimiu

Strar«, Wst^p do filozofii. 37
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(str. 3H2). e zatem i owe prawa fizyczne i biologiczne, jako prawa,

maji^ chara lv- ter racyoiialny i w istocie swojej przedstawiaj tylko F"-

ne zastosowania jednego i tego samego czynnika racyonaiueg(>. odpo-

wiednio do rónych objawów wiata, w których czynnik ten dziaa.

W naukowej abstrakcji moemy wprawdzie rozrónia owe typy

praw i kady z nich bada w odosobnieniu. Gdy atoli chodzi o po-

gld na wiat, odpowiadajcy z moliw ódaoci prawdzie preedmio-

towej, nigdy zapomina nie naley, i rzeczywisto nie stoenje

do naszych podziaów naukowych, lecz jest czonym wyrazem we*

wntrznc^ spójni rozrónionych przez nas w myli czynników. Skoro

tedy czynniki racyonalne dziaaj, nie tylko w naszej organisacyi

umysowej, lecz i w wiecie, który t organizacy wyda: to nie ma-

my prawa przeciwstawia dualistycznie naszego rozumu wiatowi, ja-

koby i)Ozbawionemu rozumu, albo naszej m^^li bytowi bt^zmyluemu:

lecz wyzna musimy, e to, co my w sobie nazywamy rozumem, co

stanowi najwysz tre naszego jestestwa, jest zarazem treci bytu

w ogóle i dziaa w najrozliczniejszych szczegóowych objawach^ które

obejmujemy w poj^iach przyrody fizycznej i yda powszechnego.

Niech, napotykana w naszym czasie tak czsto co do przyznania t^j

prostej konsekwencyi i wyprowadzenia z niej dalszych wniosków, nie

ma swego róda w nauce prawdziwej, lecz wypywa bd z uprse-

dze doktrynerskich, cieniajcych widnokrg myli w sposób wcale

nie nankowy, bd co gorsza, z braków morabiych, z pychy i zaro-

zumiaoci, wyamujcych si samowolnie z pod wymaga rozumu po-

wszechnego (zob. str. 216 i nast. i.

Nawet r(')ne stopnie rozwoju, jakie nauka w objawach przyrody

wykaznj(\ maj przewanie charakter abstrakcyjny, mysiuwy, i me

mog bye w tej formie przeniesione do pogldu na wiat, dcep>
do mobwej zgodnoci z rzeczywistoci. Wielu wprawdzie badaczy

sdzi, e samo skonstatowanie rónych faz rozwoju, czy kosmologicz-

nego, czy biologicznego, wystarcza do uznania objawów wyszych za

bezporedni wynik objawów niszych. W tym duchu wspóczesny

naturalizm przyjmuje za zasad metodologiczn, przy wyjanieniu ob-

jawów przyrody, dziaanie praw fizycznych; z tego dziaania miay
powsta objawy, a wic i prawa biologiczne, a z nich nareszcie ra-

cyonalne. Ale czy takie stopniowanie objawów i praw odpowiada

rzeczywistoci? Czy nie jest ono równie tylko klasyfikacy mylow,
rozdrabiajc w abstrakcyi to, co w rzeczywintoci niepodzielnie ze

sob si czy?
Pomijamy tu faktyczn i logiczn niemoliwo wyj aniema wy-

szych, penie jsz3'cli co do swej treci objawów z niszych, prostszych:

uie trudno bowiem zrozumie, e tre nowa, dodatkowa wyszego
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objawu przy tej metodzie „naukowej^ przedstawia si zawsze jako

deut «r machina^ którego wystpienie na aren nie daje si usprawie-

dliwi dzialtoiem ozynników niszych. Stwierdza to dowodnie kiy-

tjcsne pojcie prawa przyczyny (§ 11,2). Ale nadto, sama idea roz-

woju, krytycznie pojta, czy moe oznacza co innego, nad ujawnie-

nie tred pierwotnie ju istniejcej ? Frzecie bezwzgldnie nowej

treici, czego niebywaego, i wszechwadny rozwój wytworzy nie

moe I A wic prawa racyonalne nie wytworzyy si z biologicznych,

iiui te z fizycznych, lecz wszystkie te trzy ty^y praw dziaay od

cieków i dziaa bt^d na w^eki w bycie, bo stanowi jego tre we-

wntrzn, jego istot, i t^^lko wskutek tego wystpuj na jaw, dziaa-

j i staj si przedmiotem naszego badania. My je stopniujemy nie

dla tego, e one w istocie kolejno si wytwarzaj, lecz jedynie dla

tego, te w tej kolei nam si najwyraniej objawij. Fakta za
wiadcz na kadym kroku, e prawa te dziaaj wszystkie razem ju
w najniszych objawach bytu i te rozerwa ich wspólnego dziaania

nie moiemy bez sprzecznoci z istotnym stanem rzeczy.

Bardziej szczegóowe wyjanienie powyszego cssynnika syntezy

filozoficznej nie moe tu by naszem zadaniem. Podane wskazówki

I wystiircz, aby wykaza jego donioso metodologiezn, oraz koiiiecz-

,

io rozwinicia bada filozoficznych w oznaczonym kierunku.

Bneyklopedya nauk speeyaliiyolL we<Uucr Coiiite'a, Podnie-

ilj>tnv na swujem miejsca zasag A. Comtk^a, e domags si^ odfllosoflijaknjszerszego

mragj^diiieiiia wyników naok spocyalnydi (str. 281). Alo wymaganie to <^yu si
^ pozytywizmie z szeregioni braków zanadniczycrh, sprzecznych z istot samej filo-

Zjrii, jak to równie ju wykazano lO.i ). Do tych braków tu, stanowiska metody

filozofii, doda naoy i t-ri, /o zamiast dy«' do iilo7-oflrniej syntozy kryty<7,ni' uzasa-

l^dnionych wymktw nauk spi-cyalnych, Conity zadawala si prostem eaeyklopedyi-zneni

EMi^tiwieiuem tych nauk. Caa jego filozofia pozytywna jest w gruncie r-icczy niczom

psnem, jeno ancyklopedyt znym przegldem treci matematyki, astronomii, fizyki, chemii,

FUologii i socyologi. l^ki przegld oywi niewtpliwie w specyalistadi poczucie we-

[mitiBil cznoci fyeb nank i sbly si pod wieloma wzgidAini do filoaoiii. Ale
sim pnez si nie jeet jesnse filoiofi, bo nie ma charaktera kfyl^csnego, ani te nie

^ieprowad/ca do ogólnego na wiat poglda (§ 4). To te encyklopedyi nauk specja*

Tiy^-h w duchu Comte'a nie naley miffWHt^ s ayntea, o której tu jest mowa. Mona
w owfj encyklopedyi uzna*'* rodek pomocnii-zy dla syntetycznych bada filozofii; mona
doiJiaga<- si, aby specyali.ci, w iniii.' jednoci n.aiiki. mm\ pracowali nad wyrównaniem

i leetawieniem najwyszych wyników swych nauk; alo to wszystko nie zast^fpuje s>n-

^;^ filuzoficznej w zaznaczonym powyej kierunku. Ta jest ogniwem w acuchu .s-

dnych czynników metodologicznych, charakteryzujcych filozofi, jako nauk kry-

tyijfe>i powraechn, gdy tymczasem encyklopedya nauk specjalnycb nie wycbodzi poza
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charakter pewnych dogmatycznych przypuszcze i na nieb opiera przfeglj\J odnosny-i

wyników tych nauk.

Literatur, dotycsc tego przedmiotu, podalimy, mówic o filoiofli nauk spegril-

nych (str. 321 i nasU), oras o stosuku filosofii do nauk pngrrodniczych (str. SSS i natt.

370 i nast., 410 i nast).

3. Synteia faistoryisna filosofieinego na wiat pogldu.

Krytyka historyczBa, jako czynnik analizy filozoficznej, ma zs

przedmiot wykaza zdobycze przeszoci, które wejó winny w skad

wspóczesnej pracy nad rozwizaniem zada filozofii (§ 15,3). Samo

atoli wykazanie ycli nabytków nie wyczei-puje cz^-nników metody

liLstoryezncj iuv pulu filozofii. Naloy z nich w istocie? skorzysta*",

zestawi jc i wcieli organiziiic w wyniki wlasnyiii docieka. A te

wymaga iizuprluienia analizy liisioiyeznrj si/nt€:>i. T najsamodzif]-

niojszy myliciel, o ile w ogol pojmuje donioso dziejów, wykazaun

na 8wojem miejscu ^str. 46, 451 i nast., 556 i nast.), nie moe si

wyrzec tego zadania. I w jego pogldach ujawnia si wpl3rw prze-

szoci, bez wzgldu na jego wiadomo o tem i wol ; i jego filozofia

jest faktycznie syntez wszystkich tych czynników, które dziaay im

niego, a do nich bezporednio nale i dzieje. Jeieli tedy z pen
wiadomoci pragnie by tem, czem jest faktycznie; jeieli pracy syn-

tetycznej swego umysu nie chce odda na los szczcia, uczyni zale-n od przypadkowych okolicznoci: natenczas mnsi zda sobie jasnd

spraw z wymaga metodologicznych syntezy historycznej i takowe

z moliwi sci.sluci urzeczywistnia w swoim filozoficznym na wia:

pogldzie.

PiTwsze zadanie s\Titozy Instorycznej na ])olu tilozuni pologa ua

ugrupowaniu, czyli klasy likac yi rónych zasad, kt('ir( mi myliciele si

posikowali w s!W3'ch dociekaniach i przy wytworsseniu ogóhiego ua

wiat pogldu. Zasady ujawniaj si w tak zwanych szkoiaeh i kit-

nmkaeh filozoficznych. Szczegóowy rozbiór tych szkó, ich wszech-

stronna klasyfikacya i krytyczna ocena stanowi przedmiot osobnej

nauki, któr nazywamy enc/klopedi/ nauk i sdcd jUoMofietm^ek, Mówi-

limy o jej treci i zadaniach w uwagach przygotowawczych do pracy

niniejszej ;zob. str. 46, oraz 56 i nast.). Ze stanowiska metodologicz-

nego dodajemy tu nastpujce wyjanieniu.

Kierunki i szkoy filozoficzne s objawami r('>nyt h typowyi-h

usiowa nrnyslu ludzkiego nad wytworzeniem ogólnego na wiat po-

gldu. ródem ich jest organizacya lunysu, poparta przez dowiad-

czenie yciowe i naukowe. Urganizacya ta nie przedstawia si na&i
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• W caej peni swych zdolnoci i zasobów w pojedyczcj, choby naj-

genialniejszej osobistoci; lecz uwydatnia swój ogóbio-ludzki charakter

w wielkiej liczbie jednostek o odrbnem uzdolnieniu, o rndywidual-

nvch ])otizebach i dnociach. Ztd pochodzi, e kada osobisto,

stosownie do swi'go nastroju umvsowpgo, patrzy na sanui sichic, na

wiat i ycie, ze swego indywiriualnego punktu widzenia. Ile jest

r<jnvcli tyi)0wveh nastrojów unirsowych wród ludzi, tyle te iest

rónych pogldów ua wiat. A e wszystkie te indywidualne odeie-

iiia stanowi dopiero umys ogóhio-ludzki, przeto takiego ogóhio-ludz-

kiego oharald^m nie mona si dopatrze w t>Tn lub owym szczegó-

owym pogldzie na wiat, lecz we wszystkich razem wzitych, o ile

wyraaj pewne typowe odmiany uzdolnienia i nastroju umysowego.
Z tak pojtej istot- kierunków i szkó filozoficznych wynika, e

wszystkie nawzajem si dopenia powinny, jako objawy jednej

wszechludzkiej orgauizacyi umysu. Dopenia si winny tak sa-

mo, jak to czyni róne obrazy przedmiotów na siatkówce dwóch lub

wicej up. u wielu niit^ezak(')W) oez<')w, albo jak zarysy rónych stron

jednego i tego samego ])rzedmiotu. W zasadzie swojej kady z kie-

runków tiloznticznyeli, kada szkoa, przedstawia ])<'wn»' czynniki ])ra-

wdy. bo j»'st wynikiem powanej pracy myli nad pojfjciem wiata

z pewnego punktu widzenia, narzucajcego si umysowi, narówni

z mnAmi^ wskutek jego organizacyi. Jeeli napotykamy sprzecznoci

pomidzy róinemi szkoami filozoficznemi: nic wypywa to z istoty

rzeczy, lecz z jednostronnego i wycznego rozwinicia pewnych
czynników mjrli na niekorzy innych, równie godnych uwagi, równie

prawdziwych.

W historyi, j)ogldy rónych szk^ przedstawiaj si nam po

wikszej czci w jednostronnej i wyczajcej sitj nawzajem formie, lu-

bo i w tej formie nie s bez wartoci, jaku
]
)uuczajaca. cho po wik-

szej czci nieszczliwa ])r/)l)a wyjanienia wiata i jego objawów
z pewnego wycznego ])unktu widzenia. Ale z tego nif wynika, aby

przedmiotowa ocena ich treci nie miaa nas doprowadzi do przeko-

nania, e w kadej z typowych szkó uwydatnia si pewna prawda

«<wftdnipza, która staje si faszem i sprzeciwia si innym uzasadnio-

nym prawdom tylko dla tego, e zamiast roz^^dn w sposób dodatni

swoj tre i dopeni j treci owych innych prawd, usitujo zbudo-

wa zup^y pogld na wiat z jednostoonnego punktu widzenia

i w tym celu walczy przeciwko czymiikom prawdy innych pogh|dów.

.W tym duchu ju eibnitz susznie powiedzia, e systemata s pra-

wdziwemi ze wzgldu na swe czynniki dodatne, a bdnemi tylko

w swj^ch przeczeniach (les syst^mes sont vrais dans ce qu'ils affirm-

itj iaux seulemeut dans cc (^u ils uient;.
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1

I

Z j< rinoczenie wszystkich uzasadnianych prawd, które wchodz
w skad r(')nych punktów widzenia przy pojciu wiata: oto zasadni'

cze zadanie syntezy historycznej na polu filozofii.

Wszystkie kierunki i szkoy fibzofiozne rozdzieli moiemy na

dwa gówne szeregi, stosownie do tego, czy si odnosz do ^spoMte

poznania, czy tei do jego priidmiotu. Pierwsze przedstawiaj róne

pogldy na czynnoci poznawcze nmystu, wic s kierunkami mHod/h

logiczncmi; drugie, natomiast, dotycz pogldu na sam wiat i jeg»)

ubjawy i maj wskutek tego c;harakter metafizyczny. Jedne i drugie

rozwijaj si^ w iiadej oddzielnej filozofii na tle wspólnych zasa^i

i przy konsekwoncyi myh dopehiiaj sit^ nawzajem w inii^ tych za-

sad. Kademu kierunko^ metodologiczrcinu (np. sensualizmowi, do-

wodzcemu, e zmysy s jedyuem ródem wiedzy i odpowiada pewiea

kierunek metafizyczny (np. materyalizm, jako pogld na wiat, uzna-

jcy wycznie istnienie bytu zmysowego). Nawet kierunki metodo-

logiczne z odcieniem negacyjnym, zaprzeczajce w zasadzie moinod
poznania istoty wiata, a wic j^go zasad metafizycznymi, przechodzc

z koniecznoci na pole metafizyki, urabiaj odnone pojcia, mimo wo-

li i wiedzy, w duchu swych zasad metodologicznych. Przekonywa

0 tem krytyka pozytywizmu (zob. str. 279 i 286). To te w róinych

okreleniach pierwszych zasad poznania szuka naky giównej pod-

stawy do charakterystyki rónych kierunków i szkó filozoficznych.

Mówic o metafizyce nauk przyrodniczych, wykazaiiimiy trzy

typowe kierunki myli ludzkiej pray okreleniu ostatecznych zasad

bytu (str. 390 i nast.). Kierunki te sprowadzilimy zarazem do czyn-

ników zasadniczych organizacyi umysu i jego czynnoci poznawczych.

Stosownie do tego, czy filozofowie przyjmowali za zasady tre prze-

dmiotow lub podmiotow umysu, lub tei dowodzili potrzeby igedno-

czenia tych zasad, wytwarzay si pogldy rM^umn, tilMluiiitt i ubo-

rtfoKMiy, jako typowe kierunki n^li, obejmnjpe cale bogactwo

rónorodnych nauk o istocie wiata, jakie nam dzieje filozofii przed-

stawiaj. Otó, co tam powiedzielimy o kierunkach metafizycznych

ofinosi siQ zarazem i do kienmków metodologicznych i streszcza

w >uóie w r.niili' Idasyfikacy rozlicznych zasa(i lilozoticznych przy

bliszem okresiemu zarówno czynnoci poznawczych, jak i ogólnego

na wiat pogldu.

Wszystkie wydatne szeregi poj i pogldów, które si w umy-

le ludzkim drop: naturalnego rozwoju wjrtworzyy, lub które samo-

dzielnie urobi, jako wynik swych dociekali nad wiatem i samym so-

b, daj si sprowadzi do owej zasadniczej przeciwstawnoct realizmu

1 ideaHzma Ale pojda i pogldy te, cho pozornie sprzeczne ze so-

b, uzupeniaj si jednak nawzajem w sposób konieczny, jako objawy
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jednej i tej samej ogólno-lndzkiej orgonizacyi omysowej, i w ocU»ob-

nienia wzite wykaznj tak wyranie sw poowicssnoó» ie ich synte-

tyczne wyrównanie i organiczne zjednoczenie staje si obowizkiem

dla kadego gbszego myliciela, a to wiaiiie stanowi istot idealne-

go realizmu.

I tak, poczwszy od najpierwotniejszych objawów myli, widzi-

my, e wiara dogmatyczna w ^viadectwo zmysów, wiara, c wiat

przedmiotowy jest w istocie takim, jakim si(j nam za icii porednic-

twem przedstawia, jest zarodkiem wszelkich pogldów realistycznych

tak w zakresie teoryi poznania, jak metafizyki. wiadcz o tern za-

równo niuwny realizm zdrowego rozsdku (§ I64), jak i nanki sensn-

aUzma i materyalizmn. Ich ostateczn zasad jest realizm zmysowe-

go pogldu na rzeczy. W imi tego realizmu uznaj zmysy i do-

wiadczenie zmysowe za jedyne ródo wiedzy, lekcewa samodzid-

n tre i dziaanie rozumu, zaprzeczaj znaczenia wewntrznego do-

wiadczenia i samowiedzy, sprowadzaj objawy umysowe do przy-

czyn zmysowych, psycholof^i do iizyologii, ceni dobrobyt materyal-

tiy w^ypj nad smnienic i relipji, a w wiecie przedmiotowym widz
jedynie gr czynników materyalnych, na zmysy dziaajcych, pozba-

wionych wszelkiej treci mylowej, raoyonalnej.

ródom idealizmu jest rozum w przeciwstawnoci do zmysów.
Jeeli realizm l^y a zawsze z sensualizmem, to przeciwnie idealizm

ma zawsze charakter racyonafaiy. Najnmiejsza wi^Uwotó co do bez-

wzgldnej wiarogodnosci zmysów, jako objaw rozumu, wynoszcego
si ponad bezporednie dane wiata przedmiotowego i oceniajcego te

dane ze swego samodzielnego stanowiska, jest ju zawizkiem ideali-

zmu i doprowadza w jednostronii\ in swym rozwoju do pogldów me-
todologicznych i mt latizyczuych, przeciwstawiajcych si zasadniczo

zaznaczonym pogldom zmysowego realizmu. Istot idealizmu jest

ufno dogmatyczna umysu we wasne swe dziaanie bez udziau

zmysów i dowiadczenia. Na zasadzie tej u&oci, idealizm w gosie

uczucia, lub w abstrakcyjnej logice myli uznaje wicej prawdy, ni
w njniewtpliwszych danych dowiadi z( nia przedmiotowego; wic
wytwarza sobie swoj wasn metodologi podmiotow, przyjmtgc
charakter raoyonahiej dyalektyki, i wedug niej bez skrupuu przeista-

cza owe dane dowiadozenia przedmiotowego. wiat zmysowy nie

posiada dla niego adnej wartoci, przeciwnie, widzi w nim zazwyczaj

tylko Rdzenie, pozbawione istotnego bytu, lub nawet zo, z którego

wedle monoci wyzwoli si naley. Prawdziw istot b^ tu stanowi,

wedug niego, duch oderwany od wszelkiego zwizku z materyalno-

ci. idea lub idee o treci og('>lne
j.

wolnej od konkretnych naleciaoci.

W ten bposób wiatu zmysowemu, realnemu, przeciwstawia wiat trans-
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cendentftlny, ^pozawiat,^ jako odwieczny pierwowBÓr doskonaoci,

nie majoy nic wspólnego ze wiatem tutecznym, zmiennym, pize<

wrotnym, przemijajcym, jak wszelka nlnda.

Dzieje zarówno realizmu, jak idealizmu przedstawiaj nam wpra-

wdzie najrozliczniejsze odcienia w szczegóowym rozwoju zaznaczo-

nych pogldów ; ale ich charakter typowy, zasadniczy pozc^stajc jed* n

i ten sam przez wieki, bo nie wypywa ze zmiennych waniuLow
miejsca i czasu, U c z si opiera na, trwaJych czyimikach saimj orgai.l-

zac3d umysu ludzkiego ; na bezporedniem, pocfldowem wiadectwie

zmysów z jednej strony, a z drugiej na oderwancm dziaaniu myli.

Owo szczegóowe rozwiniecie realizmu i idealizmu w dziejach

filozofii polega na urobieniu caego szeregu poj metodologicznych

i metafizycznych w duchu zaznaczonych rysów; przyczem jednak na-

turalnie kady myliciel, stosownie do indywidualnych warunków swe-

go rozwoju, okrela owe pojcia z wiksz lub mniejsz cisoci
i posikuje si niemi bd jednostronnie w Idenmku zasady, uznanej

za wycznie obowizujc, bd w kierunku, liczcym si bardzit

j

z danemi strony przeciwlegej. I tak, opierajc si na sensualistycz-

nej metodologii i materyalistycznej metafizyce, jcdnostroimy realizm

oddaje zawsze ])ierwszest\vo : indiikcyi przed dedukcy, mcclian izmo-

wi prz-d eelowoei. zjawiskom przed istot, mnogoci przed jerlnrKci.

konie( ziutci |)rzed wolnoci, sile |)rze(l prawem, wiedzy przed wiar,

wiatu jirzed Bogiem. Przeciwnie, jednostronny idealizm, w imi^ swej ra-

cyonalnej dyalektyki i spiritualistycznej metafizyki, urabia ze szoze-

gólnem zamiowaniem lub nawet wycznie przeciwlegy szereg przy-

toczonych poj i na nich opiera swe pogldy na poznanie nbcty
i na wiat.

Czy mona wymaga od sumiennego myliciela, dcego do po-

znania prawdy dla prawdy, bez wzgldu na wszelkie tendencye szko-

larskiCf aby stan koniecznie po jednej z powyszych stron, aby si

bez zastrzee przyczy do tego, lub owego obozu? Z pod<;)but'u;

daniem cisego owiadczenia si za lub przeciw wystpi moe jaki

mistrz zarozumiay do swych uczniów, jaki przewodnik koa parLi-

mentaruego do swych zwolenników, lub wódz, idcy na wojn(^. do

swych szeregów: ale nigdy historya do samodzielnego badacza praw-

dy, do krytycznego myliciela! On, jako sdzia niezawisy, nieprae-

kupny, zaj winien stanowisko ponad wszelkie obozy, stronnictwa

szkoy, bo ma sumiennie oceni ioh racy bytu, ich udzia i znaczcaue

w jednej i tej samej wielkiej sprawie, równie witej dla wazystkieli.

w sprawie poznania prawdy, moliwie cisego i p^ego pojcia wia-
ta i isyda. Jake by si mia da usidli w wizy szkolarstwa

i ulega tendencyom stronniczym!
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Niech tam w parlamentach stronnictwa si^ deraj, niech si^ ol-

niene bij na poln walki, a motlooh na ulicach: uszanujcie przyiiajnmiej

nietykahioó ^tyni prawdy, nauki; nie wchodcie do niej z wasz bro-

ni i pakami, nie zaguszajcie w niej waszyni wrzaskiem gosu bez-

stronnej rozwagi : nie blunijeie przeciw prawdzie, przeciw szczerej,

niekamnej mioci prawdy I Je(?li gdzie, to wanie u nas godzi sit^

0 tem pamita, u nas, gdzie wi^^cej, ni gdzi-kolwiek, nauka i tilo-

zolia, realizm i idealizm spady do rz^du krzykliwych hase stronni-

czych, stay si^ suebnicami zaciankowej piywaty! Tu, u nas, raz

pnede mionicy prawdy, nauki krytycznej, w poczuciu swej godno-

ci, wznie si^ winni wysoko ponad koteiyjne kóka literackie i za-

woa do ich przedstawicieli: „Dajcie pokój m^m nauki i powa-
injm mylicielom! Oni nie nale do was, lecz do caego spoecze-
stwa! Wy nie mad prawa poniewiera nimi dla tego, e si nie

zapisali w poczet waszego szablonu stronniczego, bo wy ich prac su-

miennie nawet nie czytacie i nii; macie do tego czasu wobec wielkich

spraw waszej koteryi. Jeeli za chcecie o nicli sa/lzi, to zabierzcie

si do tej pracy ze znajomo-cia rzecjzy i suniicnnocii^. z godnoci
1 powag, wyrzeczcie si waszych tendencyj koteryjnych i odchijcie

cze prawdzie wszdzie i zawsze, bez wzgldu na osoby i stron-

nictwa !

^

Powierzchowno powtarzajcych si u nas tak czsto dziecin-

nych drwinek z idealnego realizmu, oraz bezzasadno dania, aby
kady myliciel przyczy si stanowczo bd do realizmu, bd do

idealizmu, wynika bezporednio z krytycznego pogldu na dzieje tych

kierunków myli. Okazuje si bowiem, e kady z nich albo zmuszo-

nym jest dopeni swe zasady czynnikami, zaczerpanemi z kierunku

przeciwlegego, albo te w jednostronnjrm rozwoju sw^ t li zasad wpa-

da z pierwotnego dogmatyzmu w skeptycyzm i przez to sam ujawnia

iasz swej wycznoci.
Realizm nie móg si dugo 0])iera na naiwnej wierze w wia-

dectwo aimysów, lecz w celu naukowego usprawiedliwienia tej wiary

musia si zaj rozbiorem ich czynnoci. I có si okazao? Oto,

taka realistyczna nauka, jak fizyologia, dowodzi w sposób niezbity,e
ostatni wynik czynnoci zmysów, wraenie i wyobraenie zmysowe,
jest objawem czysto podmiotowym i nie ma zgolik adnego podobie-

stwa do przedmiotowej podniety, powodujcej ten objaw (zob. str.

177 i nast.). Tak tedy wiat nie jest wcale takim, jakim go nam
zmysy przedstawiaj, lecz jest wytworem dziaalnoci podmiotowej

umysu, przerabiajcej dane dowiadczenia zniy.sowego na swoj mo-
d. A z tego wynika, e albo trzeba si zrzec poznania istotnej

prawdy, albo naley zbada owe czynnoci podmiotowe umysu
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i przekona si, o ile one zdolne 8% skontrolowa lab dopeni wia-

dectwo zmysów. Pierwszy z tych wyników awydatnia si w iksp-

tycznych naukach pozytywizmu; dnigi zmusza realizm do przejcia

na pole idc^alizmu, do krytycznego rozbioru nietylko zmysów, lecz

i wyszych czyiuioui umyshi, zwanych rozumem, a przez to przyj-

muje charakter idealnego realizmu, w okrelonem powyej znaczenia

tej nazwy.

Drogi idealizmu byy inne, ale i on wyzwala si z samobójczego

skoptycyzmu tylko przez szczere i otwarte podanie rki przeciwniko-

wi. Piknym, ale i jedynie moliwym jest czysty, jednostronny idea-

lizm, póki mnys z bezwzgldnym dogmatyzmem dowierza swym

czynnociom podmiotowym i z nich wysnuwa subteln pajczyn my-

li. Ale pajczjma ta psuje si zbyt prdko wskutek wasnej swojej

wtoci, gdy chce uj W swe sida wiat rzeczywisty, a jeszcze cs-

ciej rozdmuchiwa j na wszystkie strony lada surowszy powiew iy-

cia. Pomidzy myli^ oderwan, w ]>odmiocie tylko istniejc, a wia-

Um\ rzeczywistym, nie ma dla Lzowicka innego cznika prócz do-

wiadczenia zewTif^trznego, opartt^go na dziaaniu zmysów. Osobmk,

zrywajoy samowolnie t czno, ogranicza si bezwzgldnie samym

sob, gr swych uczu i mylL Z tego zakresu nic a nio go do

wiata rzeczywistego ju przeprowadzi nie moe. Wyzna on sam

musi, e wiat jest tylko jego wyobraeniem, a wic wytworem pod-

miotowym bez wszelkiej rkojmi prawdy istotnej, przedmiotowej.

W ten sposób skrajny idealizm wpada zawsze w objcia skepty<7<-

zmu. Jeeli za pragn wyrwa si z tych obj i stan na gmn-

cie niewzruszonym prawdy: to zkd mia czerpa pewno, e wytwo-

ry naszej myli zasuguj na wiar, e najwzniolejsze nawet ideay

rozumu Tiie s uud, utoi)iiUiiiV Czy muna w t} m wzgldzie przej

na pole badania, nauki, nie pytajc o zgodno i zwizek owego wiii-

ta idealnego z realnym, wiata uczu i myli ze zmysiuw\Tny A czy

samo to pytanie nie dowodzi ju poowicznoci czystego idtjaiizmn. me

wykaz\\je koniecznej potrzeby dopenienia jego treci, treci yciow,
realn, zaczerpan nie z mtnej gbi podmiotowych pragnie i aspi-

racyj, lecz z innych róde, a mianowicie ze zimnej, jak lod. lecz

przezroczystej, jak kryszta, krynicy bytu przedmiotowego? Szukajc

za zgody midzy ideaem i rzeczywistod, sprawdzajc nawzajem

ich tre przy pomocy danych jjodmiotowych i przedmiotowych,

nie wyrzeklimy si ju idealizmu w jego formie wycznej, ozy nie

jestemy ju w zakresie idealnego realizmu fzob. § 8,2 i S)?

Jak z rozbioru ostatecznych zasafl realizmu i idealizmu, tak

i z krytycznef^o pogldu na szczegóowe pojt^cia. któremi sio te kie-

runki myli gówiue posikuj, uwydatnia si na i^adym iuroku kk

Digitized by Google



§ 16,3. SYNTEZA HISTORYCZNA. 587

Iowicznoó. Nie ma indiikcyi bez dcdukc}'!, ani dediikc^ bez in-

crakcyi; nie ma mechanizmu bez celowoci, ani celowoci bez mecha-

nizmu ; nie ma zjawisk bez istoty, ani istoty bez zjawisk ; nie ma
wiata bez Boga, ani Boga bez wiata i t. d. Przekonalimy si
o tem pod wieloma wzgldami na podstawie naukowych danych

w caym przebiegu naszych obecnych poszukiwa nad filozofi. Kry-

tyczny za pogld na history filozofii przekonywa o tem jeszcze do-

sadniej i sam naprowadza na konieczno syntezy. Myliciel samo-

dzielny staje na wysokoci swego zadania o tyli', o ile korzysta

ze wskazówek dziejów i dy do skupienia w pojciu jednolitem za-

wizków prawdy, narzucajcych si w kadej ze szkó przeszoci.

Dochodzc na podstawie krytyki do przewiadczenia o wzgldnem
znaczeniu kadej; nie potpiajc adnej bezwzgldnie dla jakichkol-

wiek tendencyj szkolarskich: bada zgodno zasadnicz odnonych
prawd i treci ich rozszerza swój widnokrg umysowy. Dziki za
takiej syntezie historycznej, zblia si coraz bardziej do rozwizania

swych zada i urabia naukowo pogld na wiat, czynicy zado
wszechstronnym w^ymogom ogólno-ludzkiej organizacyi umysu, o ile

to jest moliwem dla ograniczonych zdolnoci i zasobów pojedynczego

czowieka.

Idealny realizm i eklektyzm. (nly>yiuy chdoli przedstawiony powyej

rozwój realizmu i idealizmu, oraz icb przejcie w idealny realizm uzasadni szczegóowo,

musielibymy wyoy tre caej liistoryi filozofii. Odsyamy tedy czytelnika do dziel

z jej zakresu (zob. str. 48 i nast.. 72 i nast.). Powiemy tu tylko, e history realizmu

opracowa krytycznie A. Langk we wspomnianej niejednokrotnie, znakomitej HisUmji

maeryalizmu (zob. wyej str. 55). Dotychczasowy l»rak historyi idealizmu usun
w ostatnich czasach (). Willmass przez gruntowne dzieo: Geschiclile des Idealismns,

3 tomy. Dotd wyszed tom I-szy 1894, obejmujcy history idealizmu w staroytnoci.

Jest to praca o wysokiej doniosoci, nietylko historycznej, lecz i teoretycznej. Stanowi

ona nader podane dopenienie dziea Langego.

Jasne poj»;cie o syntezie historycznej w zakre.sie filozofii posiada ju znakomity

matematyk h. Pascal if l(i52\ który rozwój ycia umysowego ludzkoci porównywa

z rozwojem pojedynczego czowieka, korzystajcego z nauk wasnej przeszoci. „Touto

la suit des hommos, mówi I*ascal, pendant le cours do tous les sif*«'las, doit etro

coasid^ro comme un merae homme, qui subsiste toujours et fiui ajjprend continu-

ellement.

"

Zaznaczon powyej (str. 581) prawd, wypowiedzian w licie z r. 1714, rozwija

Leibnitz szczególniej na wstpie do 1-go rozdz. swego Traktatu o umyle ludzkim

(Oeuvres, T. 1, Ji4 i nast., zob. wyej str. 11). Mówi on tu o systemacie. który godzi

Platona z Demokrytem, Arystotelesa z Kartezyuszem. scholastyków y. mylicielami now-

azych czasów, teologi i etyk z rozumem. Systemat ten czerpie najlepsze ze wszyst-
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kich Ktron (U prend le meilleur de tous mtes). W bistoiyi prawda lcay « osto

z csynnikaini falssu, co j oelabia i paujc; badacs a powiniea j wydobj jik iotd

X Mota, jak dyamont a kopalni, jak wiato a mgy ciemnoci. Przez to dopito docm
do prawdziwej filozofii. W notatce o Kartczyuszu powiada Leilmitz, e moioa ajtt.

chwali, nawet podziwia tego myliciela, ale przytem nie naley zaniedbywa innyd

równie wielki(;h. bo niewolnicze szkolarstwo wstrzjnnywalo zawsze samodzielny rozwój

filozofii. Jedna jcM tylko sekta, do której wszyscy nalee- winni: badani^ prawdy

wszdzie, -d/ic <i tylku pokazuj'. W licie do Hueta z r. 1679 pot<.'pia tych, kutm

swych poprzedników na polu lilu/olii zaniedbuj, lub nawet takich mylicieli, jak Platon

i Aryijtotclc* lekcewa. Czyni to mona tylko, nie znajc wcale ieh prac

Kant jeszcze w opoce pizedkryt\< zuej, bo w przedmowie do swoj Teoryi idd»

(zob. wycj str. 300), powiedzia, e ,w njmodoTzeczniejszycli nawet pogldacli, kt6re

zdoay jodna sobie uznanie wród ludzi, zawsze zauway moto szcs^pt prawdy

(Attch in den aller unsinoigsten Meinungon, welcbo sich boi den Mcnschon baben Bei-

fall erworben kDnnen, wird man jederzoit etwas Wabres bemerktm). * W tym duchu

s/uka czynników prawdy i w kadym kierunku filuzofirznym, jako w objawie pewnych

potr/cb i diino?ici umysu ludzki(?go. Nadto cay jo<:<> krytycyzm ma na celu zbadanie

w/njciiiiiejfo do <ir<bip sro>;unku zmysów i rozumu, treci przedmiotowej pien»'S2)cli

i wymapa piMltuiotowych drucriego.

(Jl.okouiylny filozof K. Cim. F. Khau.se (i 1832) dowodzi we wst^pic do swfj

HkUjryi filozofii (Onmdrm der GcHchkhte der FhUosophie, wyd. pomiertne 1887)i

kady szczegóowy systemat filozoficzny stanowi .cz^^tk*; ogólnego systematu ponuu
ludzkiego, jako jeden z objawów stopniowego uwiadomienia si prawdy w luddned

(Thellsystemo dee oinen Systems der, in das Bewuiratsein der Meosddiet stuftowis

hereinleucbtenden Wabriieit).''

Hkcjkl uznawa takie jasno donioso<- kadego wród typowych kierunków filo-

zofii, ale stosujc do wszystki«li <wnj d\ :tl'krvkr\ nie wnika gbiej w if t«totn.i

tre i nie dy do wcielenia ich prawdy w swój wasny pogld na wiat (zob. wyic;)

btr. 537 i nast.).

Wród u<»w-.zvrh i w-pid- /.<'-ny' li mylicieli z wiksz lub mniejsz wyrazistoci

przyczaj sic w Mciuczocli do idealnego realizmu szczególniej: moda^ FicBTB, Uk-
CI, Tbempruinbuhu, Xx)tzb, Uebbbwko, Fkchnm, Frohscbammbb, Cajuubiuc, J. &
MZYBR, l>tjB]UKG, WUWOT, SlOWART, LOEBKANN, YOKIT, BOCKEK, WlNOIBAUD, fl*

KBNBBBo i wielu innych. Do tego kierunku waciwie zalksor nalcy i ca nko
Hkbbabta (zob. wyej utr. 19), która pnyswoia sobie nazw reaJizmu, locz ma w^t^
kie cechy id. ulDi go realizmu. To samo powiedzie naley o wielu nowo-kantystAh-

Podoinio i Eo. Hautmakn pragnie przedstawi swoje pogldy, jakn „spekularrjnf wt.

niki wcilug metody indukcyjno-przyrodniezcj (speculati\ c Kc^iilrato nach inductiv-natur-

wis rn^/haftliclier .Motliode)." Odnone prace wszystkich tych mylicieli wymienili''^*

zaruwoo w przegldzie lifcratury naszej nauki (str. 14 i nast.>, jak i w wielu iiiQv

ujiejscach (zob. spis autorów . Zatrzymujemy si tu tylko na niektórych najwydatniej-

szych objawach w tym kierunku.

Ad. Tbbndblbnbobg (f 1872) powica znaczn cz swych, wspomttkmydi

(istr. 300, oraz 540) Bada Icgiezt^ rozbiorowi idealizmn i reatlima i wykazuje brk-

gulowo, o idealizm doprowadza konsekwentnie do penego snbjektywizmn, podkopajct^

go weizelk powan pra<? naukow, realizm za, opicr^c si wycznie na wiadec-

twie zmysów, praechodzi z k^ni* < znoci w materyalizni, sprze< iwiajcy si niewtpliwym

faktom ycia umysowcpfo. Prawdziwy pogld na ^\yh\t. mówi Trendelenbnrg nn '•>!^-

raktor orgatru-zny i dy do odnalezi< ni,'i i iMi/.iii\iii; czynnika, czcego w soldc my
sluwo i zui^aowc, duchowe i maieryaine objawy wiata. Czynnika t^o dopatruje ^
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ten myliciel w mchu celowym, stanowicym, wedug niegOf istot byto, a jednofiscym

w aobio bozpo.rednio jego stron niateryaln z mylow.
Fr. Ueberwko (f 1871) rozwija podohn*' zasady w rozprawie; Ueber Idmlmnm,

Htjaii-^niuii iind hhal-Utidifnnm 1859, przedrukowanej w pracy M. Hrahoha: Die Welt-

H. Ltbtnfiani>c}uiHUiiy Fr. Uebenreya lb8>, str. 08 i nast. Na zjusadzi«5 .scisl^gu okretsleuia

idealizmu i realizmu, jako objawów historyi filozofii, ze stanowiska lo^riczne^o, metafi-

zjcsnegfo i etgroaiego, Ueberweg rozw^a przekonaniei ie na wssystkich ty L polach my-

li badawcsej jedynie idealnif reaftem doprowadza do wyników, zgodnych zuptibue z da-

nemi wewntrznego i zewi^trznego dowiadczenia. Csymniki metodologiczne tego pogl-

du wyoy Ueberweg w swej Logice (zob. wyej ste. 309).

W. WoiiDT przedstawia ideainy realizm jako ostateczny wynik dziejowego rozwoju

filozofii ju w^ mowie : O wsjtóczcsnrm zadaniu filozofii (zob. wyej str. .'U*2). liardzi'j

szczegóowo cbarakteryzujo ton kierunek myli w przywiedzionym (str. 18 i Ti;st.) S;/sff-

macie fih*znfi, 9.ir. 212 i nast., i uast. l''ilozofi swoj nazywa tu traiisandrnfaliujin

miMiizmcm, \vviiikaj!\<'ym ze zjcdno<wnia nadcmpirycznych czynników przyrody i duiha.

Foriiwnaj t« ostatni rozdzia nowego wydania jego Wykadów o duszy czowieka i zwie-

rzt {^zoh. wyej t,tr. 82, oinz tlbe, 107, 181 i nast, 408, 415).

O. LiBBKANN rozpodiyna swoj kry^czn Analiz rzeczywutoiei (zob. wyej str.

65) rozpraw o ideatizmie i realizmie^ w litórej, na podstawie rozbioru subjektywizmu

Bbrkbukt'a (esse est percipi) wykazajOt e te dwa kierunki filozoficzne nie stanowi
,sprae(tznej, be/w/irlt dnej przeciwstawnori, le.z tylko wzgbjdn (bilden gar keinen eon*

iradictorisrhen. ahsoliiten (Jegensatz, sonderu oiuen rclatien)." Na tej zasadzie w ca*

lem fcweni dziele zmierza do wyjanienia i n^nnip- ia sprzerznoci.

U. EucKEN usinjo wykazar zasadni. z-n.lnosr idonliznui i rrali/imi w pioknfj

pnir\ : /><> Kinheit (hs (ieisfeslrOem in Brwu^sscm mul lluit dir Memdthcd 18S*^.

^>z* Zjgulowo za wyjania zarowuo bistoryczue znaczenie wyraz«AV, oisnaezajcych te dwH

kierunki myli, jak ici donioso dla rozwizania zada filozotii w rozprawie : IdealiB^

mus—BetUismut^ zamieszczonej w drgiem wyd. wspomnianego ju (str. 40) dzida: Za-

sadnicze pcjda wmego csosti, str. 281 i nast.

B. FALcKKMBBBe W mowio.* O totpMarcmem poUaenm fiUmsofii (zob. wyej str.

19) podnosi znaczenie redniej partyi (Mittelpartbei) wród wspóczesnych myli(-ieli

w Niemczech. Partya ta ziymm'e milsoe porednie pumii.^dzy skrajnymi idealistami (jak

K. 1.. MicHKLET, M. ScHASLFR I inni^ i pozytywistami (E. I.aas. A. IIiehl i inni). Na
prHwtMii skrzydo nwcj party i stawia II ahtmanna, na lewem Witndta. Nadto zalicza

do niej; LorzKcio, Liebmanna, Volkklta. Ki-ckesa i inny«'h. Wo wstjpie za do

swej Historyi /Uozo/ii mówi (przekad W. M. KozuWisKiiiiio l»si>4, str. 2). „Kady
tiiuzol widzi tylko ograniczone odcinki wiata i widzi je tylko wlasnemi oczami; kady
systemat je»t jednostronny. Ale wtoanie wszechstronny obraz wiata i ducha, stanowi-

cy cel filozofii, moe by osigniiiym tylko przez t wielo i rozmaito systematów.

Dzije filozofii — to filozofia ladzkoci| tego wielkiego osobnika, który, doskonalszy od

organów, jakiemi pracuje, moe jednoczenie myle przeciwiestwami, a wyrównywajc

sprzecznoci i odkrywjc nowe, drog koniecznego i pewnego rozwoju poznania, dj^y

do wszochobejmujcej prawdy zbiorowej, ktcirej nie moemy przed sta wit- sobio doi- b<»-

^nt i Ul /.lonkuwan.** Sowa te wypowiadaj nicilej zasad ^iyatczy iiistoiycznej filo-

zoficznego na wiat pogldu.

Nawet znany iiatur;ili.<ta E. 1L\l'KEL muwi w ostatnich czasach take o potrzebie

•)-ntezy materyaliznni i ^pirytualizmu. Zob. pod tym wzgldem wspomnian ^str. 220)

praw; Kubeka o lliiciilu, .>tr. 21. i'or. to, co o nim powiedziano wyej, sti'. 224 i 406.

We Francyi kierunek pokrewny idealnemu realizmowi nosi od czasu Coiisin^a

(f 1867) nazwr eklektyzmu (od ix.XvstV»wybierai^). Nazwa ta nie jest ani szczliw,
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ani tnfii; co gorsn, metoda osnaeaona t niiw^ spneeiwia si pod widoma wi^b-
ini kryty< zn>iu wymogom Hjrntezy histoiyomejf jako czjnnitca metodologicznego filozofii.

Nie cboda tu bou i. ni o aden toydór tych Inb owych danych historyi filozofii, wedif
zmiennych zaclu ianek osobistego g^su myliciela, ani o mniej lub wicej dowolne ze-

stawiftnii! \vvl.r;uioj treci, ale prze<nvvnie o krytyt^zny rozI)ir'ir bogatych zasobów hi-

storyi, w celu rislugo nkrob-nia przy jego poiiioi.-y zasadniczych czynników ouluu-

ludzkiej organizacyi umysu i o nalfvtt' uwzglduicnio tych czynników przy urobieniu

samodzielnego na wiat pogldu, .luk Ui lub owa teorya przyrodnicza, np. teor>a pow-

szechnego cii^enia, nie jest eklcktyczuem zestawieniem szczegóowych prawd, które si

na t^ teoiy skadj, lecs ich wyjanienieffl I g(;b.szem pojciem: tak f6wnie pnwdj,
sawarte w objawadi jda umysowego ludskofei, wi^ i w mlicmycb kiemnkadi nyi&

tilozoticznej, musz byó dopiero pnes badacu ois^sscsone s pisypadkowych naleddoMi,

s kt6remi si w dziejach faktycznie cz, a nastpnie dopiero mona je spoy^owt
przy urobieniu wasnego na ó^sat pogldu, nie piMl ich raechanicne zeetawienie. Ie<^

przez IHi orrnnir/.nc zjednoczenie z prawdami, zaczprpaiicmi z innych r'ide. w jtfin

cab.sr. u jc<lcn >y>tcniat prawd, uzjL«adnionych krytycznie i stwierdzajcyh >u: nawza-

jem naukowo, i o dopiero b';dzie synteza filozoficzna na tb* dziejowem, ale to nie jti»l

aden dt)wolny ckkktyzju. Cuusin przeczuwa wprawdzie takie zadanie aynt^^y historycz-

nej, ale pi-zy zupenym prawie braku krytycyzmu, zadawala si w swych pogldach filo-

zoficznych po wikszej czei nietylko nacw eklfdctyimnf lecs i metod, odpowiadajcy

tej nazwie^

Systciuata rosdziolat Gousin na czteiy gfówne ^py: idealiam i sensoalism, skip*

tycyzm i mii»tyc}'2m. Olównem jogo staraniem byo pogodzi filosofi szkock, wiai
w zdrowy rozsdek, z filozofi niemieck, szczególniej z heglizmem. (Zob. pod tym

wzgb:deni jego Hisioi-y filozofii ominasefjo wieku, przekad M. GuszcZYSKiKao ISSS,

T. I. 75 i nast.i. Przybliono pojcie o tilozofii Cousini daje to, comy wyej powie-

dzieli (.str. 220) z powodu jego dziea: O prawdzie, pknic i dobni.

Do tej szkoy eklektycznej nale w uowSi4y«:b czasach: Jul. Simon. P. Jakei.

15, SaissBT, H. IUvAissoK, K. Rmusat, Jj. Haurau, K. Lvque, Alb. Lkmoiss,

liARTHEEUT ST.-HlAfRK, E. CaBO, L. LiARO, AUf. FODIfi i iuii. Do Dlch nlh

czaj fównie takich mylicieli szwajcarskich i belgijskich, jak; K Natiue, £. Pua-

nRHct, £. Skcbtan, Q. TkBRRomBN, J. DjstBOBOF i inni Prace wikssoSd tych sute-

rOw mieliby sposobno awzgldnió w rónych miejscach ninijsiego daela (ub. 9sk

autorów u

W.ri'>d wspóczesnych mylicieli francnzkiih. Alf. Forii.LE okrela njdokadniej

z:e^aily iui't(tdv eklektycznej. \\' przedmowie do >woj Hi^fort/I filozofii (Hiaoirf tU' la

j'lnl''>ni)lii.'. ;j-,-ir w yd. 1882), nazywa on j metod zijody nn^rhode de cuncilintion). Ma

uji.i, urdlug niego, za zadanie odnalc ut/raz ftrcdni dla piv,criwlegych ulej, w celu iA

zblienia (chcrchcr des moyens termos entre les idees opposees pour les rapprocberi

Nie trudno spostraedz, ie takie odszukiwanie pogldów poiiednlch nie stanowi ktttf

metody histoiycsnej na polu filozofii; to te prosta kombin<icya systematów, o kt6r^

wi Fouilleo (on airiYe a combiner entre eni les syntimo), nie jest l^ynajmnii splte^

historyczn, w prawdsiwem joj poj( iu, wyloonem powyej. Powienchowno w tijj

kwostyi wystpuje te na jaw w /.daniach, kt«'>re Fouillee wypowiedzia w przedmowie

do wspomnianej (str. U75) pracy: \Voliu> i detenninizm. Mówi on w tym pTZcdmio«as:

„f ;i i!M thode de concilinrinn l\trdre philosuphiijue nous paraft snpricare ii la tu^*

i\\<n\" <b* refutatioD, commo ie liberalisme dans lordre sodal et»t suprieui voiQi

r'pressivcw.

"

Angielscy lilo/.otówie od najdawniejszych czasów trzymaj si w swych og<'ilny<'b

na .wiat pogldach metody, któr nazwa nmna „metod podwójnej buchliaitcryi." ^'*>-
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U^ 9BM na zupenjm da&izmie midsy nauk i wiar. W nance s malblamf w wie-

tte Mealiatemi* Fnijrteni wiai^ maj za necs tak wit i czysto prywatn, e j zu-

penie wjtoj poia nawiaa naiiU i o niej w awyeb pismach jak njmniej mówi.
Wflkiitek tego adanta si^ e ten ub 6w myliciel aogielsld uchodzi sa pnedstawiciela

skrajnego realizmu, chocia w gruncie rzeczy jest czowiekiem wierzcym i w swym
i^ólnym na wiat pogldzie czy realizm „nauki" z idealizniom relig-ii. Taklrn Ity Ha-

KON, jak o tera przekonywaj zdaniri jego. przytoczone powyej istr. 481 i 52(3). Takim

by T^mm& Lockk. ojciec caej angielskiej iiiozofii po chwilj obecn. Obok swych prac,

naukowych, zajmowa si on objanieniem Pisma .-wirtepfo w dnchu reliLjijaym i w osróle

odznacza ai prawdziw pobonoci. W nowszych czasach J. St. Mill, skrajny iudu-

k(fwista i utylitai^sta, wyspowiada si w ewej AuMiogra/ii i w pismach pomiertnych

te ewyeh neni religijnych (zob. wyej str. 480). LzwES, wychodzc z pozytywizmu,

Bti si s czseem gorcym obroc ricyoaalnej metafiqrki (zob. wyiej str. 106 i nast).

„Niepomawalne" Spencbiu jest takie w gnmde tzeoiy tylko mostem, majcym na celu

poleqr6 .nauk'* z religi (zol), wyej str. 311 i nast. i 482). Nadto i synteza histo-

ryczna spekulacyjnej filozofii Niemców i empirycznej Anglików ma w Spencerze swe-

go przedstawiciela izob. wyej str. 73 i 311 i nast.). Tak tedy wszyscy ci i pokrewni

z nimi myliciele angielscy faktycznie, wskutek gbszych dno.ci yeia umysowego,

cz \s- vwym pogldzie na wiat realizm z idealizmem, ale teoretycznie, w „nauce**

aajmuj przewanie stanowisko realistyczne.

Nowsze objawy filozofii angielskiej, stojce pod wpj-wem gbszego krytycyzmu,

jtti i w teoryi przychylaj :>i wyraniej do idealnego realbmn. O tych objawach mówili*

my wyiej, str. 806 i nast Ta naley te wspomiikuy (str. 19) filozof I^add. Eklek*

tyzmem natomiast, w duchu zamczonych powjzj mylicieli firaneuzkicb, nazywa

sw filozofi W. Kkioht, autor dziel: Eataifa tn pkilo9ophy 1800 i innych prac filo-

loAcziiycb.

U nas wygaszaem zasady krytycznej filozofii w duchu idealnego realizmu w wy-

kadach uniwersyteckich i w pismach od r. 1863, wic w czasie, gdy na widnokrgu

najizej filozofii janiay jeszcze imiona idealistów: Krkm kra, Trkniowskikuo, Libelta

i Cieszkowskiego, a pogldy luati^ryali/inu i j)(»zyty wizmu wszelkiemi drogami zaczyna-

y si wciska w umysy iilode. Dziaialuo^c filozoficzna yv jakimkolwiek kierunku,

a tembardziej w kierunku dle krytycznego rozbioru njwysQ'ch zagadnie wied^,

byU u naa wówczas i jest po dzie dzisiejsi niezmiernie trudn z powodu braku nj-

niezbdni^s^ch warunków spoecznych dla powanej pracy umysowej, przekraczjcej

popularne przeuwanie obcych myli (zob. str. 450). Zreszt ocena tej dzi^ahioci i jej owo-

eów nie do mnie naley. Ze stanowiska atoli <;zy8to przedmiotowego, nic mog si

zgodzi ani na powierzchowne zdania o mnie. jakie Sowiski za Goij'Bergiem powtórzy,

o czom mówiem ju wyej f-tr, 251> i nast.); ani na sd sprawozdawczy i'i»jTRA Ciimik-

LOw.sKiEuo, który w Zanj^sk- nuJnowHzej literatury polskiej 1805, str. 0(5 midzy iuuumi

mówi, e „charakter kojarzcy i godzcy sprzeey.nnei,'' niej filozofii, „rubil j mie:>zn

dla umysów rzutkich, iimiaych, lubujcych si wanie w jaskrawych kontrastach."

Czy filozofia, nauka, jako badanie cise, kiytyczne. ma w ogiile przystp do

nmy^ów, ^lubujcych si w jaskrawych kontrastach?* Cty s one zdohie zj^ si

filowfi powanie, powici jej postronne tendenye, w któzych si wlubtj?** Umyia^

takie stj si czsto eneijgicznymi dziaaczami spc^ecznymif cho równie zazwyczj nie

zVyt rOBferopoymi, albo odznaczy si mog w tym lub owym dziale lit^^ratury, gdzie na-

mltoe poruszenia uczucia mog mie .sw^oj wm1». Ale filozofia, nauka krytyczna,

wymaga czego innego i czego wicej. Nie dziw, e wród takich nmysuw nie krze-

wia si adna zgoa filozofia, bo nawet filozofia pozytywna, tak haaliwie reklauiowana.

nie znalaza powanych przedstawicieli w tym gronie, jak o tern sam <.'hmielowski

Digitized by Google



592 § 16^ IDBANT RBAIZIf.

wudczj (zob. wyej str. 291). Wic jaka v tem wina idealiugo reaUmn? Pi^ymk
si zroszt otwarcie, e ani o miedi, ani o napaci lab nsnaoie tego rodaja „niMoeb

i miaycli'' umysów nigdy nie dbideni. I gdyby nie szczeiy eousnnek dla nshig i bez-

jstrunnoi-i tak sumiennego uczonego, jak Chmielowski, który owe umysy na sdsiiw

mej filuzfitii i)owohijo, pominbym z pewnoci milczeniem i**h ^jaskrawe" NrjToki.

Z dru^^it j vtrnT>r zniiis/ony tu mówi o sobie, bybym niewdzicznym, gdv bym r.ie

wsponmial i o >' rdi'r/,iu<m })r/yjriu mych dnoci filozoficznych przt^z l!<"znyrb pizi J-

stawi('i«>li yca umy^lowcL-^o u uas, starszych i niods/.yb. Wyrazom icb jest oi^na tu?j

Syntezy dwódi wiatów przez unja tak czuego na potrzeby spoeczestwa, jakim byt

J. I. Kbaszkwski (Elosy, 1876, Ift 558). Gbszym rosbiorem syntetycznego kienain

filozofii, z samodzielnego punktu widzenia, odznacn si te pmca Hodhoo, przywiedw*

na ju wyej (str. 34 i nast, oraz 470)* Innycb objawów w tym duebn tn siciególDiro

nie przytaczam.

O wspóczesnych kierunkach my.li filazoficzncy u nas daje wystaiczjee pcgcm

to, comy w tym wzgldzie i>owiedzieli zarówno w przegldzie literatury na^zept przed-

miotu (str. !{ i n?i'^t.), jak i w ocenie filozofii pozytywnej (str. 287 i nast.i. (»kazn>

sic / totro. /I' ptiwani pracownicy na tern jmlu uie hoduj ju u nas ^krajnym kif-mr

kom idudlizmu lub realizmu, lecz pomimu rónych udcieni indywidualnych, idc m wr^ka-

zówkami krytyki historycznej, uwzgldniaj w teoryi poznania zarówno dane dowid-

czenia i nauk empiryc^ych, jak i wymagania rozumn, a w nkreeie metafi^rkt smkaj

zasady, zdolnej wszechstronnie wyjani faktyczne objawy tak zewntrznego wista,

dziaajcego na zmysy, jak i bytu umysowego: materyi i ducha. Do wymieni ta W
kich przedstawicieli filozofii u nas, jak: Pawucki, SnuscKwasi, W. Dzimpobwcp.
MoucKi, Morawski, PaciBOR.sKi, Smolikowski, Skórski, Lutosawski. Dkricki. Wi.

fCoZOWHKi i inni. Do nich, stoi^ownie do tego, comy wyej powiedzieli (str. 2^0;,

zaliczy waciwie naley i OcHoitowrczA, pomimo, /«• sam nazy\ra pozytywist.

() znaczeniu metodoloLiiczncm iii ron i filozofii, w (u' )ii Mynt-zy wyników jej nrf-

woju, pi^iali u nas najgruntowniej Luiikikwicz i Lutosaw.ski i^zob, wyej str. 35 i iO,.
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Rozdzia czwarty.

imm mmuwmm.
1. Uzdolnienie umysu filozoficznego-

§ 17.

Gówne czynniki i typy uzdolnienia filozoficznego.

Zadania filozofii rozwizane by mog jedynie przez

yw, odpowiednio uzdolnion i rozwinit osobisto.

Wszelkie traktaty o filozofii, nie uwzgldniajce umysu
filozofujcego, pozostaj w sferze oderwanej i nie mog
nabra konkretnej, yciowej doniosoci. Filozofia wytwa-
rza si i rozwija w filozofie; po za nim jej nie ma wcale.

Najgbsze myli, najgrimtowniejsze dociekania, zoone
w dzieacli filozoficznych, nie istniayby wcale bez umysu
tilozoficznego, i poza umysem, odtwarzajc}^m w sobie

uh tre, s martw liter, matery, trupem, pozbawio-

nym ycia, ducha. Dopiero osobisto mylca nadaje

tym martwym znakom tre, oywia je, rozumie ich zna-

czenie i korzysta z nich dla swego duchowego rozwoju.

Wic prawdziw yciow donioso posiada nie filozofia,

zoona w ksikach, choby najmdrszj-ch, lecz filozofia,

jako objaw lunysu, w nim yjcy i dziaajcy. Ztd po-

chodzi konieczna potrzeba dopenienia wszelkich poszuki-

wa nad filozofi rozbiorem umysu filozoficznego, jego uzdol-

nienia, rozwoju i wyksztacenia.

.Strnte. Wstp do fliozufii. 38
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594 § 17. UZDOLNIENIE FILOZOFICZNE.

Prócz zaznaczonych wzgldów, rozbiór umy^^u filozo-

ficznego jest dla kadego myliciela jednym z niezbdnych

warunków jasnego samcpojsnama. Zastanawiajc si nad

lóneuii typami lunyslów, pracujcych nad filozofi, nad

warunkami ich rozwoju i wyksztacenia, myliciel znaglo-

nym zostaje zda sobie kiytyczn spraw z cbarakteiii

swego wasnego uzdolnienia w tym kierunku, ze swego

rozwoju iimyslowesfo i pi/.oz to moe, w miar potrzeby,

dopeni braki b^d przyrodzonej jednostronnoci, hd
niewystarczajcego wyksztacenia. S to niewtpliwie

czynniki nader wane, bez których filozofia prawidowo

rozwija si nie moe.
Stosownie do wyjanionego na swojem miejscu po-

dziau (§ 3,4), zastanawiamy si obecnie przedewszyst-

kiom nad uzdolnieniem tmpsu fUosoficme§o»

Filoz(^fia z istoty swojej posiada tak bogat i róno-

rodn tre, uwydatnia w swym rozwoju tak rozliczne

strony, e sprowadzenie wszystkich jej objawów do jedoe-

go og<'>lncgo typu umysowego jest rzecz niemoliw
i nadto nie doprowadzioby do celu, gdy w miejsce y-

wej osobistoci przedstawioby nam znowu tylko ogubii-

kow abstrakcy, pozbawion konkretnej, yciowej praw-

dy. Ile jest rónych zasadniczych dnoci filozoficznych

i rónych lilozoljj, tyle t^ moemy rozróni typowych

osobistoci, umysów, pracujcych na filozofi. A chocia

we wszystkich tych typach napotykamy owe wspólne ry-

sy, waciwe kademu filozofowi; podobnie, jak we wszy-

stkie! i szf*zeg()lowych zadaniach hlozolii i w rónych po*

gldach filozoficznych napotkalimy pewne ogólne rysy-

filozofii, jako odrbnego objawu ycia umysowego; to je'

dnak te rysy og()]ne umysu filozoficznego indywidualizu-

j si z natm'y rzeczy w kadym pojedynczym osobiiiki

i przyjmuj jemu tylko waciwy, zupenie szczegóowy

charakter.

Nie ulega wprawdzie wtpliwoci, e im wy98€

uzdolnienie umysu filozoficznego; im osobisto filozofa
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stoi na wyszym szczeblu rozwoju yciowego, tem harmo-
nijnioj jednocz si w nim róne typowo dnoci iilozotii,

tem cilej skupiaj si w jego indywidualnoci takie ry-

sy, które zazwyczaj rozstrzeliwaj si w pojedynczych

umysach filozoficznych, nie uzdolnionych tak bogato

i wszechstronnie. Geniusz filozoficzny, zbliajcy si
w swym rozwoju umysowym i w yciu do ideau filozo-

fa, przedstawia nam w samej rzeczy takie skupienie gó-
wniejszych czynników uzdolnienia filozoficznego i staje

si wskutek tego gwiazd przcwoilui.i na drodze do mo-

liwie penego rozwizania zada filozofii (§ 3,2). Ale

i geniusz, jako ywa osobisto, uwydatnia zawsze tylko

pewne rysy indywidualne, wic szczegóowe, a zatem
u znie si nie moe na szcz}*! bozwzgldnrj doskonao-

ci, obejmujcej wszystkie typy uzdolnienia filozoficznego

w organicznem zespoleniu i w najwyszym stopniu roz-

woin "Wic, pomimo bogatych swych zasobów, i geniusz

pizeclstawia tylko pewne strony ycia umysowego filozo-

lii, p(Hljmda pod jeden z charakterystycznych typów
uzdolnienia filozoficznego.

Stosownie do powyszych uwag, zastanowuny si
naprzód nad rysami umysowemi, wlaiciwemi kadcnm
w ogóle filozofi)wi; nastpnie wykaemy, jak te ogólne

rysy si indy^dualizuj w pewnych szczegóowych ty-

I
ach uzdolnienia filozoficznego, aby nareszcie, w dalszym

przebiegu naszycli bada, okreli zasadnicze prawo roz-

woju umysu filozoficznego
'

Jeeli filozofia, jakemy si o tem na swojem miej-

scu przekonali Ij, jest objawem samodzielnej myli,

dcej przy pomocy krytyki do ogólnego na wiat po-

gldu, natenczas filozof odznacza si winien: 1) samo-

dzielnoci i niezawisoci sdu, 2) zmysem ki} tycz-

nym i 3) zdolnoci do mylowego objcia zasadniz\'ch

kwestyj wiedzy ludzkiej, do ogólnego na wint pogldu.

Pierwszy z tych czynników, t. j. samodaiem i mejsawi-

soó sdu wyp} wa ze zdolnoci do mylowej inicyatyw},
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do pewnego samorzutnego rozwoju myU bez wzgldu na

utarte drogi i powszechnie przyjt rutyn. Zdolno

moemy nazwa dyalektyczn, poniewa najwyraniejszym

jej objawem jest dyakktyka, t j. dziaalno umysu, \N7snu.

wjca szeregi myli z wasnych zasobów umysowych

w kierunku podmiotowym, odpowiadajcym indywidualne-

mu nastrojowi danej osobistoci i doprowadzajcemu do

\o^czxie%o l^awdopodobim^iwa. Umys (l> alektyczny czerpie

ze wiata przedmiotowego, z danych yciowych i nauku

wycli tylko podniet do samodzielnego rozwoju myli,

stosownie do wasnych potrzeb, a czasem i zachcianek,

wic nie wystpuje ze stery czysto podmiotowych kombi-

nacyj myli.

Zmys krytyczny, jako druga zdobio charakterystycz-

na umysu tilozoftcznego, czy si, jak najcilej z dno-

ci badawcs myli. Wszelkie badanie opiera si na roi-

liarae badanego przedmiotu, czy to bd zjawiska wiata

zewntrziu-?o, czy te objawy umysowe: myli, idee, po-

gldy. teorYc. IJmys filozofrczny nie* przejmuje, wedle

monoci, adnej ti-eci bezporednio, w skoczonej lormu

lub na wiar, lecz rozpoczyna od wtpiena i poddaje

wskutek togo wszystko badaniu, rozbiorowi, kiytyce. Tyl-

ko wyniki badania rozbioru, krytyki uznaje za prawd

i przyjmuje za podstaw do dalszych docieka i wywo

dów. W zwizku z samodziehioci i niezawisoci s^-

du, zmys krytyczny objawia zazwyczaj pewne tendencje

mgacyjne wzgldem obcych, lub panujcych, a bez rozbio-

ru przyjmowanych pogldów i ocenia je ze swego nie

zalenego stanowiska.

Ostatni ze wsponmianych czynników, t. j. zdolnoi*

do objcia zasiiduiizych kwestyj wiedzy ludzkiej i do wy-

tworzenia jednolitego na wiat pogldu, ma charaktti

konUrukcyjny, budujcy, i znajduje swój wyraz w systeoia-

tyczuyin caoksztacie wiedzy, w nauce filozoficzne).

W tej tylko formie mona przcilstawi ogólny, a przytein

jednolity w sobie pogld na wiat.
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Nie trudno wykazar, e ta zdohio konstrukcyjna

stanowi w normalnej organizacyi umysu iilozoficznego

konieczne dopenienie poprzednich czynników.

I tak, samodzielno sdu i podmiotowa dyalektyka

>vyodrbniajti filozoia czsto zbyt silnie od wiata przed-

miotowego. Wskutek jednostronnego rozwoju mdywidual-

noci w tym kierunku, filozof staje si zbyt atwo i>rygma'

km w zem znaczeniu tego sowa, t. j. osobistoci dzi-

waczn. w sobie zamkniti^. yjc prawie wycznie swem
yciem jednostkowem, a wskutek tego nietyiko odosobnio-

n w stosunkach towarzyskich i spoecznych, lecz i pod
wzgldem umysowym oderwan od naturalnej cznoci
ze sposobem mylenia i dnociami reszty ludzi. Takie-

mu odosobnieniu i zdziwaczeniu, podkopujcemu dziaal-

no filozofa na otoczenie, przeciwdziaa moe tylko

ywy udzia filozofa w sprawach ludzkich i dno prze-

dmiotowa do wytworzenia jednolitego na wiat pogkidu,

do naukowego systematu myli, obejmujcego wszystkie

wydatne zasoby ycia umysowego. Dziki tej zdolnoci,

filozof wyej uzdolniony nie lubuje si zbyt jednostronnie

w swych oryginalnych i jednostkowych pomysach, zwy-

kle do ciasnych, a staje si mylicielem z szerszym na

rzeczy pogldem, skupiajcym w sobie, wedle monoci,
bogate zasoby wiedzy przedmiotowej, oraz prac myli
caej ludzkoci i szuka w tych czynnikach dopenienia

i kiytycznego sprawdzenia wasnych pomysów.
Z drugiej strony, zmys krytyczny zaszczepia w ftlo-

zolie zbyt atwo uawyknienie do cigego wtpienia, do

przeczenia wszystkiemu, bez naleytego usprawiedliwie-

nia tak jednostronnego rozwoju swych tendencyj ne-

gacyjnych (zob. § 5,1, oraz str. 99 i nast.). Rozbiorowa,

krytyczna dziaalno, z natury swojej, ma cbaiakter de-

strukcyjny: dan yw cao rozkada na czstki i cz-
steczki, na pierwiastki, ale sama przez si o proces po-

wrotny zoenia znowu caoci z rozdrobionych czstek

mao si troszczy (str. 529 i nast,). Jednostronnemu roz-
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wojowi tej ne,£^a('\'jnej teiidencyi umysu krytyczne)2;o prze-

ciwdziaa zaznaczona zdolno konstrukc^;jna. znajdujca

w zakresie metody swój wyraz w czynnikach syntezy

(§ 16). Pod w])lywem tej zdolnoci filozof prawdziwy nie

zadawala sic krytyk negacyjn, samym rozbiorem pier-

wiastków wiedzy, lecz czuje zarazem potizeb^ odbudowa-

nia w myli swojej wiata rzeczywistego, rekonstrukcyi

pierwotnej caoci, krytycznie rozebranej. Dopiero ta

zdoliior doprowadza myliciela do moliwie penego roz-

wizania zada tilozotii w duchu prawdziwie pozytywaiym;

ona jedynie zdoln jest zadowoli zupenie umys swoj
treci dodatni, budujc, wznoszc ducha w dziedzin

dostpnej dla czowieka prawdy.

Chocia z powyszego si okazuje, e kady hlozof,

majcy wszechstronnie rozwiza zadania iilozoiii, posia-

da winien w pewnym stopniu zarówno zdolnoci dyalek*

tyczne i konstrukcyjne, jak i zmys krytyczny; to jednak

w yciu, w rzeczywistycli dziejaci filozofii, nie napotyka-

my osobistoci, wadajcej wszystkiemi temi zdolnociami

w równym stopniu rozwoju. Przeciwnie jedni wród filo-

zofów przedstawiaj si nam przewanie jako imiysiy d^a-

iektyame, inni znowu jako umysy przewanie kryifcgnef lub

te kmsirukcifjne* Poczenie dwóch czynników, wród za*

znaczonycli, w wyszym stopniu rozwoju, naley ju do

rzadkoci i cliarakteiyzuje tylko górujce nad powszech-

noci osobistoci. Przy tern uzdolnienie dyalektyczne.

jako zasadnicze, czy si zazwyczaj bd z krytycznem,

bd z uzdolnieniem koiLstruk( yjnem.

Najwyszf* stanowisko pod wzgldem obszaru uzdol-

nienia iilozohcznego zajmuj w dziejach filozofii staroy-

tnef Platon i Aritstotelks. Pierwszy z wielk samodziel-

noci i ywoci, dyalektyczn lcz}^ pierwszorzdne

uzdolnienie konstrukcyjne. Arystoteles za, dziki uni-

wersalnoci swego uposaenia umysowego stanowi szczyt

rozwoju greckiej filozofii. W nowszej filozofii pierwsze

miejsca pod tym wzgldem nale si: KARTEZYUS/io^u,

^ j . y Google
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' Lkihnitzowi i Kantowi, w których wysoki rozwój zdolno-

ci dyalektycznej i konstrukcyjnej znajduje odpowiednie

dopenienie w ywej dziaalnoci zmysu Icrytycznego.

I
Wskutek tego te nauki irlozoticzne tych mylicieli wy-

! wary wpyw stanowxzy na rozwój nowszej filozofii zar(>-

I
wno pod wzgldem dyalektycznym i konstrukcyjnym, jak

*

i krytycznym. Wikszo pozosta3^ch filozofów przedsta-

wia nam przewanie wyszy rozwój jednego z zaznaczo-

nych cz3^nników uzdolnienia filozoficznego, uzupeniany

przez inne tylko o tyle, o ile tego wymaga koniecznie

praca nad filozofi w ogóle.

Z powyszego wynika, e ze stanowiska uzdolnienia

luuysowego podzieli moemy filozofów na trzy wydatne

typy: na umysy dyalekyczne^ krytyczne i konstrukcyjne.

1) Umysy dyalektyczne odznaczaj si samodzieln

rzutkoci i oryginalnoci myli, rozwijajcej si pod

wpywem podmiotowym ywego uczucia, ale brak im za-

zwyczaj zmysu kiytycznego. szczególniej w stosunku do

samych siebie; brak im równie zdolnoci konstnikcyjnej

w szerszem znaczeniu tego sowa, t. j. zdolnoci do przy-

swajania sobie w moliwie penym zakresie zasobów wie-

dzy ludzkiej, w celu wytworzenia z nich jednolitego na

wiat pogldu.

2) Umysy krytyczne góruj nad innemi zdolnoci

rozbiorow, analityczn, wnikajc czsto w najsubtelniej-

sze skadniki wiedzy ludzkiej i w ogóle danego przecbnio-

tu badania. Ale za to nie posiadaj miaej, samorzutnej

myli, wynoszcej si ponad sprzecznoci i wtpliwoci,

obudzane wci przez drobiazgow krytyk; myli,

postpujcej naprzód w poczuciu praw^dy dodatniej, pozy-

tv^vnej, bezporednio jasnej, jak soce na niebie. Podo-

bnie brak im zazwyczaj zmysu dla wewntrznej spójni

i jednolitoci ogólnego na wiat pogldu, dla konstrukcyi

frlozoftcznej, i dla tego lubuj si w rozpatrywaniu sa-

mycli tylko pierwiastków wiedzy, zajmuj si prawie

wycznie skorupami, powstalemi z rozbioru, lub na-
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wet gwatownego rozbicia jednolitej caoci naturalnego

na wiat pogldu i zadawalaj si co najwicej sztucznem.

czsto bardzo niczrcznem sklejeniem tych skorup w no-

w cao, pozbawion systematycznego zaoki^gienia.

Cao taka okazuje si zazwyczaj niezdatn do zaspoko*

jenia gbszych potrzeb umysu i to nietylko dla swych

braków estetycznych, lecz ]X)])rostu z powodu luk. nadwe-

rajcych wewntrzn spójni i cigo myli.

3) . Umifsiy konatrukfjne, nakoniec, odznaczaj si wiel-

kiemi zdolnociami architektonicznemi na polu filozofii.

Energiczna t\v(')rczo(' jest ich ywioem. Wznosz om-

z atwoci wspaniao budowie myli, systemata. teorye,

skupiajce w sobie prac poprzednich pokole, budzce
podziw i uznanie. Ale wskutek jednostronnego rozwoju

tych czynników i umysy konstrukcyjne przedstawiaj

pewne race zboczenia. Przy bliszNin bowiem rozbio-

rze rzeczy, okazuje si czsto, e budowle ich myli s
wytworami zbyt sztucznemi i nie maj odpowiednich wa-

runków bytu; bo albo zoone s z obcych materyaów.
lekko tylko lub mechanicznie zestawionych, nie spojo-

nych cile jednolit myl samego konstruktora, albo te
stoj na chwiejnym gruncie, nie opieraj si na krytycz-

nie wypróbowanych fundamentach wiedzy, wic nie daj
rkojmi trwaoci i bezpieczestwa.

Tak tedy penego i wszechstronnego uzdolnienia filo-

zoficznego nie napotykamy w pojedyczycb osobisto-

ciacli. Jest ono jedynie udziaem ludzkoci caej, razem

wzitej, pojtej jako jedna istota mylca, dca do zro-

zumienia samej siebie, wiata i istoty wszechbytu. Ludz-

ko caa pracuje nad rozwizaniem zada filozofii i przy-

blia si do tego rozwizania wskutek podziau uzdolnie-

nia filozoficznego pomidzy wydatne typy umysowe; po-

dziau, pocigajcego za sob zarazem podzia ich pracy

mylowej fzob. § 6,0. Umysy dyalcktyczne, krytyczno

i konstmkcyjne s tylko rónemi objawami indywidualneuii

jednego ogólno-ludzkiego umysu filozoficznego o wszech-
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stroimem uzdolnieniu, djcem In.lzkoBci mono pra

cowB^ wyczerpujco nad osigni^eiem zarówno sa

modzielnego, jak krytycznego i jednoUtego na wiat po

gldu.

1. Umys dyaiektjctny.

ywa myl, zastanawiajca si samodziehiie nad wszystkiem, co

goHnp nwRi i wii^i^c^a wynild swego zastanowienia w szeregi ze so-

b zi^zone: oto pierwszy zasadniczy czynnik umysu filozofio^-

go. Czynnik ten nazwalimy nzdohiienicm dyalektycznem (str. 59ti).

W niem tkwi gównie oryginalmi filozofa, w doVvivm i ziem znacze-

niu tego rfowa. Dzidki bowiem temu iizdolnitniu, wynm.'rajcemu

wpyw na ca^ sposób mylenia i dziaania osobistoci ftlozof miao

czyni zado wewntrznym wymogom swego umysu, mc troszczc si«j

ani o dmiech lub nienawi, ani o poklask lub uznanie mnyci. Ule-

go dla pochodu wasnej mysU, konsekwencya w jej rozwoju, staje

si z czasem namicitiioci umysu dyslektycznego i wyraa si dobi-

tnie w samodzielnoci i niezawisoci jego sdu o rzeczach.

AYskuu k zasadniczego znaczenia czynnika dyalektycznego, umys

filozoficzny wyrónia, sit^ dobitnie od reszty mnyslów o Wysokiem na-

wet uzdolnieniu. AYit^kszos bowiem ludzi, przy wyszym nawet roz-

woju czynnoci mylowych, zastanawia wprawdzie take nad rze-

CEami i dochodzi równie do pewnych sarnodzidnycli wyników, jak

o tern wiadczy np. dziaalno mylowa uczonych si)eeyahstow: ale

te czynno umyrfu ograniczaj do szczupego zakresu i>r/t-auuo.

tów i nadto, co waniejsza, nie wi wyników bada szczegóo-

wych z caym pozostaym wiatem swej myli, ze swemi n<,id idam.po

K )SL'l.

na reszt przedmiotów, lecych poza zakresem ich specyah

Jake czsto spotka mona znakomitych specyakstów, którzy up.

w kwestyach morahiych i rebgijnych, w kwestyach, dotyczcych du-

szy, wolnoci woli, nicmiertehioBci, Boga i t. p. poprzestaj na tea-

clvcviiiych pojciach i nie pytaj si o zwizek tych poj z wyn^a-

mi swvch wasnych specyabiych bada naukowych! Tymczasem filo-

zof, oraz specyalista z uzdolnieniem filozoticznem, uczuwa potrzeb

powizania umystkich swych myli, zrównowaenia swych pogldów

na najrozUczniejsze rzeczy, nictylko na tc, które stanowi specyalny

przedmiot jego roztrzsania w danej chwUi, lecz i pogldów na rze-
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czy, dawniej rozpatrywane, lub to na takie, o których wy-

tworzyy Bi W nim pewne poj^a drog bezporedniego dowiadcze-

nia yciowego, wychowania, nawyknienia, tradycyi naukowej i t. p.

Sowem, filozof, wskutek uzdolnienia dyalektycznego, wie ze sob
wszystkie wydatne czynniki swego ycia umysowego i stara si

o wytworzenie z nich cznego szeregu myli. Ta wanie dno
dyalektyczna jest pierwszym rysem charakterystycznym filozof w po-

równaniu z uzdnlnicMicin muvsowem reszty ludzi.

Naturalny lii objawem tej dnoci du powizaniu danyi.li za.subuw

myli jest ich zjednoczenie w pewue ooólne pojn^ia i zasady

skupiajce w sobie te zasoby, a wif s|)rowadzeuie ruiiuroduych

czynników myU do wspólnego mianownika. Tylko bowiem przy po-

mocy ogólnych poj i zasad mona poczy rozstrzelone czynniki

szczegóowo myli w szeregi, wice si z sob wewntrznie. To

te praca filozofa polega w znacznej czci na wytwarzaniu poj
ogólnych, obejmujcych mnogo przedmiotów szczegóowych, i na

wyjanieniu szczegóowego materyau myli przy pomocy tych poj
ogólnych. Pogld na chaos zjawisk i przedmiotów realnych z punktu

widzenia ])oj ogólnych i zasad, wprowadzajcych ad mylowy, lo-

giczny, w ten chaos, przedstawia si mua tedy jako pierwotny wy-

nik dziaalnoc i uniysUi hlozoficznego, cile poczony z jego uzdol-

nieniem dynlcktycznfm.

W yt in umysowem wit^kszoci ludzi, nir wyczajc ucz^mych

spe( yalisTÓw, gónij imfohrazenia szczegóowe, przez zmysy ze wiata

zewntrznego zaczerpane, nad pojciami i zasadcmi ogólnemu Filozof

przeciwnie, nie zadawala si choby najbogatszym materyaem wie-

dzy szczegóowej, empirycznej, lecz dy zawsze do objcia tego ma-

teryau z ogólnych punktów widzenia, gdy tylko t drog moe
przyswoi sobie zasoby wiedzy w sposób, odpowiadajcy wymaganiom
lunysu samodzielnego.

Z temi objawami mylowemi czy si w umyle dyslektycznym

ywy rozwój uczuciu, które ma na oku moliwie wszechstronne za<5po-

kojeriie podmiot-owych potrzeb ducha. Stanowi ono gó^^ma s{)rt^yn

s\\ o])Oflii. go polotu myli, ogrzewa jej tre cie])(>m serdecznem i na-

dnjr je
i
o\v judniosy nastrój podmiotowy, który charakteryzuje za-

zwyczaj wytwory dyalektyki.

Przy wyszym rozwoju umysu filozoficznego, uzdolnienie dya-

lektyczne czy si, jakemy to widzieli powyej (str. 698), ze zmy-

sem ki-ytyrznym i ze zdolnoci konstrukcyjn. Bez odpowiedniego

za udziau tych czynników, filozof staje si umysem dyalektycznym
w jcdnostronnem znaczeniu tego sowa, o rysach, rozwijajcych si
wycznie w zaznaczonym kierunku i nadajcych jego osobistoci ai-



§ 17,1. UUT8 DTAUKTirCZNY. 603

penie odrbny charakter. Postaramy si tu przedstawi ten jedno-

stronny typ filozofa dyalektycznego, o ile mona konkretnie.

Saiiiorzatna dziaalno myli dyalektyka, w jtdnostroiiuym roz-

woju, odrywa go jak najbardziej od danych wiata [jrzrdmiotowego

i przenosi w sfer p* j abstrakcyjnych, które atoli maja c harakter

wycznie podmiotowy, zaleny od indywidualnoci myliciela, w prze-

ciwstawieniu do czynników ogólno-ludzkich kadej, wyej uzdolnionej

osobistoci. Wskutek tego jednostronny umys dyalektyczny przed-

stawia zazwyczaj dziwn sprzeczno pomidzy ogólnikow treci
myli, obejmujcej wszystiko, oo^ tylko godne uwagi czowieka, a sub-

iektywizmem, cz^to bardzo ograniczonym, w pogldach na rzeczy

szczegóowe. Z rozlegym obszarem przedmiotów mylenia, z jego

nadzwyczajnym rozwojem ilociowym (ekstensywnymi, czy si
w umyle dyalcktyczuym zwykle do saby rozwój myli pod wzgl-
dem jakociowym (intensywnym). Obszar myli, ol)(3jmujey w swej

rzutkiej dziaalnoci wszystko, wszechbyt, nie zostaje w odpo-

wiednim stosunku do wewntrznej treci myU, czerpii^cej swe zasoby

nie j5 wielidege wiata przedmiotowego i jogo objawów, z makrokos-

mo, lecz przewanie z ograniczonego zakresu indywidualnego ywota
i podmiotowego nastroju ducha, z maego wiatka, z mikrokosmu

osobniczego. Cecha oryginalnoci, wystpujca zewntrznie na jaw
w umyle dyalektycznym atwiej, anieli w innych typach uzdolnienia

filozoficznego, polega gównie na owej rozlegej dziaalnoci myli pod
wpywem silnych czyniuków indywidualnych.

Pomysy jednostronnych umysów dyalektycznych przedstawiajtj

si ze stanowiska krytycznego zazwyczaj, jako powierzchowne ogólni-

ki, bo nie wyrastaj organicznie z wiedzy szczegóowej, z treci w ia-

ta przedmiotowego. Interesujc si wszystkiem i majc o wszystkiem

swoje myli, umys dyalektyczny zadawala si zazwyczaj tylko lu-

uem ich zespoleniem, opartem bardziej na znaczeniu sów, ich poró-

wnywaniu i przeciwstawianiu, anieli na naturze danego przedmiotu.

Hipotezy, zbliajce si zaledwie do prawdopodobiestwa, dowolne

kombinaoye myli i konjektury wydaje za prawd niewtpliw.
Nadto pomysy wybujaej dyal^yki odznaczaj si wielk mo-

notoni. Opierajc si na ograniczonych, indywiduahiych czynnikach

myli, powtarzaj si jednostajnie przy kadej kwestyi, bez wzgldu
na tre przedmiotow, zamiast przej si jej bogatemi zasobami

i uwzgldni ycie rzeczywiste. Pomimo to, pomysy tego rodzaju

z pic^A^'i3zego pozoru wydaj si czQstr) wielce oryp;inalnemi, uderzaj
wiat rozlegoci swych widuokrf^'<:j;ów i stanowczoci indywidualnego

przekonania, z któr si wygaszaj. TJmys dyalektyczny bowiem
ufa bezporednio, dogmatycznie, pochodowi swej myU, wic wypo-
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wiada swe poglcl\^ \\ sjyosób wyroczniowj, i>ocigajcy za sob z a-
twoci inne, mniej samodziohie umysJy.

"W" dziejach filozofii umysy dyaloktyczne w znnsz% si do naj-

wyszych pnjpó i zasad i wyprowadzaj z nich swe poo:ldy nzcze^ó-
lowe. 'Mi-Uitizykii zawdzicza im gównie swe istnienie. A ehoeia
jednostronny rozw<5j poj onjoinyeh i ich powizanie pod wpywem
przewani*' podmiotowych motywów nie moe zadosyó uczyni kry-

tycznym i konstnikcyjnym wymaganiom filozofii; z tern wszysticiem

owe pojcia ogóhie stanowi konieczny materya wszeUdej filozofii,

niezbdne zawizki ogóhiego na wiat pogldu. To te na czele filo-

zofii stoj umysy dyalektyczne, wytwarzajce ów pomocniczy zaaób
poj ogólnych, obejmujcych najszersze zakresy zjawisk i jestestw

wszechbytu. wiadcz o tem pierwotne szkoy filozofii greckiej.

W yciu potocznem wikszo umysów filozofujcych, nawet
wród tych, którzy bior czynny udzia w literaturze filozoficznej,

posiada jednostronnie rozwinite uzdolnienie dyalektyczne. Wyraa
si ono szczególniej w pierwszych polotach raysH samodziehit^j.

"VV umysach za niewyksj^taeonyeh przytem dostatecznie przv pomo-
cy hi.^toryi filozoHi i j)osiada jcyeh wsknt<?k tego tylko sabe l)ojQcic

o krytycznych zadaniach filozofii, uzdolnienie to ljawnia si w roz-

woju myli, niekrpowanym adnemi wzgldami na elementarne nawet
wymagania teoryi poznania. Umysy tego rodzaju rezonuj na olep
z jak najwiksz stanowczoci o wszystkiem i o wszystkich* na pod-
stawie jedynie subjektywnego widzi mi si, uznanego za nieomylnego
sdziego nawet w sprawach najtrudniejszych, wymagajcych dlngich

studyów przygotowawczych, jeeli maj by rozwizane cile, wedtig
naukowych wymaga metody filozofii <;§§ 14—16). Zaufanie we wa-
sny jednostkowy rozum staje si w takich umysach zazwyczaj zaro-

zumiaoci, wynosz( 4 si bez wszelkiej samokrytyki nietylko ponad

wspóczesnych, fachowo wyksztaconych })ra( Owników na polu filozofii,

lecz i ponad najznakomitszych mylicieli wszystkich czasów. Filozo-

ficzna zas niezaleno.e. sdu przybiera charakter tamowolnego sdzenia

o wszystkiem, pozbawionego zarówno cisej argumcntacyi, jak i po-

czucia odpowiedzialnoci za treó wygaszanych sdów.
Gównym motywem dziaalnoci takich umysów nie jest bezin-

teresowna mio prawdy, skadajca w ofierze najmilsze subjekfywne

zachcianki i pomysy, jeeli tego prawda wymaga, lecz egoistyczne

zadowolenie, czce si zawsze ze swawoln gr myli i s samorsnt-

nym jej rozwojem. Dla tego te osobistoci tego rodzaju unikaj za-

zwyczaj gbszych rzeczowy<:h docieka, zarówno z niechci do nat-

t nia umysu w tym kierunku, jak i z obawy, aby nie doprowadziy

do wyników, zakócajcych tryumfahiy pochód wasnej myli, iilo-
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zofia przestaje tu hj6 powan prac, wznoszc ^nach myli na

podstawie krytyczmu zbadiinycli iiidcimeutaw, ja.sno obmylanego
plauu i skrztnie zebranego materyau, lecz staje si mbawy igrajc
lekkomylnie z prawd i faszem, jak kot z mysz, jedynie dla sado-

sjuczyideiiia subiektywnym zachciankom.

Przykady uzdolnienia dyalektycznegro. Powiedzielimy wyej
(at. G04), e na czole filozofii stoj umysy dyah;ktyt.'iiiie, wytwarzajcf pojcia oguluo,

jako niezbt^dne zawizki ogólnego na wiat pogldu. Historya filozofia stwierdza to

licsnemi przjkladftDiL W staroytnej Oreeyi, przodstftwicele tak awanej szkoy joiiskii^j

cqrH filomfowie priiTTodjr, „fisycjr,* wydali takie pojcia ogólne, jak: aubatancya mate-

rifokMt jako aabstrat, cajli podkad wsn^ch fawisk wiata fisycstnego (woda Ta-

LESA^ eter ANAiaiMKnaA, ogie Hebakuta), proces mzechkouUmcy, wynikajojr z wal-

ki skadowych czynników bytu (H£haklitX piermastki materyi i joj siy nienawici

i prz.yjani (odpyi hania i przyei<»ania. IImpedokles), atomy (LFrrYP, Dkmokryt) i t. p.

.Szkoa riTAcoRASA zaszczepia w .wimiomo ludzk pojecie prawidowego porzdku

wiata i usiowaa okreNiu' t«n porzdek niatomatyiznif. Szki)l;i K)«»atów, z Ksenofa-

NBSBM i Pakmknidesgm na czele, wzniosa sit; do pojcia jedynego w sol»ie wszechbytu,

obejmi^c^o zarówno czynniki istnienia stale, niezniiennne, t. j. substancy^ jak i czyn-

niki smieniiei mjoe tylko ))yt pozorny, przemijajcy, a w kadym lasio saleny od

eijniiików staych, t, j. jawkka*
Ideologia Patoka, obok swego pizewanie konstrukcyjnego chaiaktenit jest

w znacznej ciQci równie wytworem dyalektycznym (zob. wyaej str. 172, oras 1^).

W nowszej filozofii Spinoza, nastpnie Fichtk, Schelliso i Hhgb s wzorami

wysokiego dyalektynznego uzdolnienia, popartego, jeeli nie /l)yt wielkim zasobem kry-

tycyzmu, to bardzo yw dnoci konstrukcyjn. Nietylko metoda tyrh mylicieli,

o której mówilimy na swojctn miejscu (,str. 626 i na^^t. i fKjfi i na^t. . lei /, i zasatinicze

idee ich sysiematów : nionizni i deei mhiizm u Spinozy, n uidouio, jako czynnik meUi-

izyczny u Fichtego, tosamo przyrody i ducha u Schellinga, oraz rozwój wazecliwia-

Unry przy pomocy pizedwtestw a Hegla, s wytworami dyalektyki o niezapnccnmej,

ogólnO'iiloioficBiq doniososeL

U nas w dachu powyssych nieroieckicb idealistów wylcasalipierwsssondnensdot-

nienie djalektyczne: Kbbicbe, Tb«ntowski, Libelt i CiBazKOWBKi.

l^py natomiast racych zbocze w raswoju uzdolnienia dyalektycznego, wiatek
braku pRygotowania do powanej pracy nad filozofi, o (*zem wspotnnielimy na str.

603, przedstawiaj u Oreków gównie Sofir}. z Protagora.skm i OoHniASEM na czele.

Nie brak takich zbocze i w nowsz3*cli cz;Haeli. u olicych i u m<. szczególniej w.sród

licznego grona powier/cliownych popnlarv7.atorów runy( h iiorldów filozoficznych, da-

wniej hcglizmu, a w ostatnich czaaacti materyalizmn, po/ytywizuui, pcsyiiiizmu i t. p,

Png'kady powj-sze monaby rozwin szerzej i uzasadni na podstawie psycho*

logiemej cbaiakterystyki filozofów; ale to przekracza joi zakres niniejszego wykada
wstpa &o filozoAL £ogo odnone szczegóy zsjmig, ten zajrze mnsi do obszerniej-

s^di histoijj filoKofiii eiaz do podanych w nich liiografij filozofów.

Zaznaczam tu, e tre zandnicz czwartego rozdziau, szczególniej §§ 17 i 18,

ogosiem ju poprzednio w formie artykuu p. t. Uzdolnienie i rozwój umyaiu tUoz<h

ficnugo, w iiibliote(» Warszawskiej 18U;i, T. IV, i&l-m.
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Specjalnych dzio lub rozpraw, majcych za przedmiot rozbiór umysu filofloficnd*

go, litemtura, o ile wiem, nie posiada. Charaktery rogumSw htdzIM IL WnnoKwstii*
60 (nowe wyd. 1876), ma pokrewne prace obcej litoratniy, mwerj w sobie wide

cennych spostnseBe psychologicznych, pozostjcjch w Miatym lab daUsym zwiriro

z naszym pTZedmioteni, alo spcryalnyeh bada w saznaczonym przez nas kiemnkn zast-

pi nie mo^' (zub. wy/.ej str. 07 i nas.). To samo powied^e naley o pracach, d<h

tyczcych ideau filosofii, o których mówilimy na swojem mijscn (§ 13.s,c).

2. Umys krytyczny.

Djalektyczna samorzntnoó myli, rozwijajca si w kieraakn

ywoj indywidualnoci, nie czy si bezporednio z d^oci Maur-
ez umysu, z chci moliwie gruntownego wniknicia w skadniki

filozoficznych pogldów na wiat, w ich zasady i j)rzyczyny. Przed-

wnio, byskotliwa dyalelvtyka sprzeciwia siej czysto tej dnoci, osa-

bia jej rozwój prawidowy lub sprowadza j z drogi sumiennego roz-

bioru prawiy. Ztd tvk dino. badawcza zaznac/a (Hlmiciinc zn])fi-

uie uzdolnienie umysu. Nazywamy je uzdoliiiniidu kriftt^cznem^ po-

niewa wyraa siej w dz!alaln(»( i rozljiorowcj umysu i nie poprzesta-

je na bezporednich danych tradycyjnego lub sztucznie wytworzonego

])ogljdu na rzeczy, lecz domaga si usprawiedliwienia wszelkich po-

gldów na podstawie odpowiednio uzasadnionych dowodów (§ ó.i).

Dyalektyka sama przez si jest dogmatyctnt a wyzwala si

z objó bezporednich, zgóry powzitych przekona i wierze tylko

wtedy, gdy si czy z uzdolnieniem krytycznem, gdy jej pochód

ulega przerwom wskutek rozbiorowej dziaalnoci myli. Samodziel-

no i niezawiso sdu, waciwe ywym umysom dyalektycznym,

nic s jeszcze bynajmniej dowodem krytycznoci, jak wielu sdzi i jak

t«^go rodzaju umysy w siebie i w iimych to wmawiaj. Muna by
samodzielnym i niezawisym, a je-liiak lioMowa tlogniatyzinowi

w si(»piiiii najwyszym. Ho wicej, silne iiidywilnahiori o jpdno-

stronuem uzdohiieiiiu dyalektycznem, wytwarzajc- swe pogld}' za-

zwyczaj ])od w|)ywem bezporedniej ufnoci w swoj dziaaluoó
umysow, narzucaj one innym równie dogmatycznie i dochodz na-

wet czsto ]od tym wzgldem do despotyzmu. Indywidualnoci takie

do tego stopnia przejte s samemi sob, e nie posiadaj wcale zdol-

noci bezstronnego rozbioru rzeczy, przeniesienia si na obce stano-

wisko, lecz id wycznie za pope^dem swej myli podmiotowej i do-

magaj si(j od innych jej bezwzg^dnego nznanania. W3mika to ze

zaznaczonego, ])rzewanie egotyeznego nastroju uzdolnienia dyalek-

tyczuego § 17,1;.
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Zupenie inaczej ])orl wszystkiemi teini wzgldami przodstowia

si nam woiyH krytycmif w normalnym swym rozwoju. Pochód jego

myli jest rozwany, powolny, raczej lkliwy z powodu sumiennoci,

anieli stanowczy i br'z^\'zgldny. ywszy nastrój podmiotowy, uczu-

cie, nie pociga za sob jego myli bezpo^irednio i nie unosi jej lekko

w sfeiy idealne poj ogólnych, obejmujcych wszystko jednym rzu-

tem oka. Majc na uwadze przedewszystkiem prawd, o ile mona
czyst, woln od podmiotowych naleciaoci, prawd sam w sobie,

nmys krytyczny, badawczy, nie daje si^ porywa njwzniol(?jsz\Tu

nawet pomszeniom uczucia, spoglda z pewna podejrzliwoci na

wszystko i wszystkich, a w szczególnoci na wszelkie twierdzenia

ogólnikowe, wypywajce ze róde podmiotowych. Jego ideaem jest

iyrzedmiotoivo8Ó^ bytujca poza osobisterai pragnieniami myliciela: owa
rzeoz}'^sto. w sobie istniejca, która przedstawia ])i'ii\vd istotn,

bez wzgldu zar(')wno na zmienn gr uczu serca ludzkiego, jak i na
wytwory myli, dogadzajcej indywidualnym j>otrzebom myliciela.

Ujcie tej wanie przedmiotowoci, w dostpnej dla umysu formie,

jest ostatecznym celem wszelkich bada i zabiegów umysu kry-

tycznego.

rodkiem pomoonicssjrm dla osignicia tego celu j< -st z jeduej strony

wtpienie, a z drugiej rozMór^ analiza. To te umys krytyczny nie uzna-

je bezporednio za prawd adnych pogldów, z jakiegokolwiek ró-
da pochodzcych, lecz wtpi pocztkowo o wszystkiem i poddaje na-

-tt^jniie wszystko rozbiorowi, w nadziei, e t drog dojdzie do jasne-

go ruzr*')iuenia prawdy od laszu w pojt^ciach ludzki* li i e dotrze

nareszcie do owyeh ])ierwotny('li czynników zarówno bytu zew'nt^trz-

nego. jak i wasnej dziaalnoci umysowej, przy których pomocy
zdoa odnale niewtpliwy próbierz dla oceny wszelkich mniema
ludzkich, oraz ^mdamenta nienaruszalne dla przedmiotowego poznania

rzeczy. Prawda przykra, bolesna, rozchodzca si z pragnieniami

podmiotowemi, jeU jest tylko krytycznie uzasadnion, ma dla niego

wiksz warto, anieli wszelkie pogldy, dogadzajce osobistym,

spoecznym lub tradycyjnym wymaganiom, a jednak wtpliwe ze sta-

nowiska przedmiotowego.

Taki konsekwentny rozwuj dziahdiioci rozbiorowej a do osta-

tecznycli pierwiastków bytu i myli, o ile one mog by ujtjte wród
danych wanmków, bez wzglt^dii na iiastiój ])odmiotowy. wyrónia te
uzdolnienie krytyczne umysu filozoticzuego od nastroju krytycznego

innych wyej uzdolnionych umysów.
Wszelka w ogóle praca naukowa, badawcza, moliw jest jedy-

nie przy pomocy pewnego zmysu krytycznego. Ale gdy zwyke
uzdolnienie naukowe zerodkowywa swe badania krytyczne na pc-
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wnyoh konkretnych, szczegóowycli przedmiotach » i nie nczuwa

wcale pociga do zagbienia si w ioh ostateczne zasady,

a tern mniej dociekania charaktem tych zasad; umy^ filozo-

ficzny dalekim jest od tej wstrzemiliwoci, lecz, przejty nawskro
dnoci badawcz, idzie coraz dalej i dalej w swych posznkiwaniacht

poddaje idee i rzeczy coraz snbtelniejszemn rozbiorowi i nie doznaje

[)r(^dzej wewntrznego spokoju, a albo odnajdzie szukane pierwiastki,

albo si ]iiz(.k(»iia naocznie o niemuziiwo.ci dalszego postpu w roz-

biorowfj [racy myli.

Z drugiej strony istniej- umysy wysoko uzdolnione z pewnemi

dnociami krytycznemi, lecz do tego stopnia subjcktywne, senty-

mentalne, przywizane do wszystkiego, co im jest milem, e pomimo
krytyki oderwa si nie mog od raz powzitych, drogich ich sercu,

pogldów i wskutek tego do nich nacigaj wyniki swych bada.
W odrónieniu od takich umysów, filozof prawdziwy odznacza si
surowoci sdu wz^dem samego siebie i zrywa ostatecznie s naj-

droszemi nabytkami swej m} li, jeeli tego wymaga prawda przed'-

miotowa. Dno krytyczna filozofa nie zna innych granic, prócz

wynikajcych z natury bd przedmiotu badanego, bd umy«
shi ludzkiego. Sama w sobie nie posiada hamulca dogmatycznego,

zatrzymujcego prac myliciela na rodku drogi, jak to widzimy
n wikszoci Ind/.i. przywizanych do panujcych pogld* >%v na wiat,

oraz u wielu spccyalist<'>w, dla kti')rycii tradycya naukowa jest zazwy-

czaj l)cz])orcdnio uznanym fundamentem bada szczegóowych. Spe-

cyalista^ party wewntrzn konsekwency zmysu krytycznego do

rozbioru ostatecznych zasad wasnej nauki, staje si filozofem. Podo-

bnie staje si filozofem kady, kto pragnie zda sobie spraw kiy-

tyczn z tego, co mu si wydaje bezporednio prawd niewtpliw.
Krytycy zm filozoficzny, usuwajcy wedle monoci, wszelkie czynniki

dogmatyzmu, przekracza zawsze szczupe granice tradycyjnych danych

ycia umysowego i wnika w zasadnicze podstawy zarówno zjawisk

szczególowycii, jak i pozuaiua w ogóle izob. str. 128 i nast.u

Pomimo wysokiej ilouiosoci. jak posiada rozbiorowa dziaal-

no uuiyslu krytycznego, jednostronny jej rozwój, z wyczeniem in-

nych czynników uzdolnienia tilozuticznego. nadwera prawidowe

r(^zwizanie zada filozofii. Tylko w cisej cznoci z uzdolnieniem

d\ alrktycznem i konstrukcyjnem rozwija si umys krytj^czny nor-

malnie i przyczynia si do urzeczywistnienia prawdziwej filosofiL

Czynnik dyalektyczny jest koniecznym dla wewntrznego powizania

pracy krytycznej w kierunku odpowiadajcym dodatnim potrzebom

ducha. Dno za konstrukcyjna, budujca, stanowi niezbdne syn-

tetyczne do|)elnieuie dziaalnoci rozbiorowej, analitycznej. Bez dya-
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iektycznej miaoci myli i In z konstrukcyjnego powizania jej treci

w naukowy systemat wiedzy, krytyka przybiera charakter wewntrz-
Dej ckwiejnoci i dorywczoci; czepia % wprawdzie najrozliozniej-

atych przedmiotów, ale przytem nie d%y do stanowczych wymków,
choby negacyjnych, i nie czy ich w jedn oaloó, w jednolity

pogld na rozpatrywane przedmioty. To te osobisto, pozbawiona

tych czynników ycia umysowego, a rozwijajca si wycznie w kie-

runku krytycznym, stajo si raczej karykatur filozofa, anieli filozo-

fem w prawdziweiii znaczeniu tego sowa.
Zaiowiiu ycic potoczne, jak i dzieje filozofii daj sposobno do

obserwowania umysl<')w o takim jednostronnym nastroju krytycznym,

pozbawionym reszty czynników uzdolnienia filozolicznegn S to

umysy wielce draliwe, lubujce si^ w wyszukiwaniu we wszystkiem,

wszdzie i zawsze stron ujemnych, sabych, wywoujcycli wtpliwo-

ci i niezadowolenie. Wszelkie twierdzenie, choóby najoczywistaze,

najbardziej uzasadnione, pobudza ich do przeczenia; wszelkim tezom
przeciwstawiaj z zasady antytezy. Kawet pogldów dla nioh sym-
patycznych, lab zbliajcych si^, wedug ich wasnego zdania, najbar-

dziej do prawdy, uie miej oni broni stanowczo, przyj bez roz-

licznych zastrzee. Ztd pochodzi wanie ich wewntrzna chwiej-

no i nieokrelono, gdy idzie o wypowiedzenie jakiegokolwiek zdania

j )ozytywnego, pomuno wszelkiej bt zwzg^dnoei w negacjri krytycz-

iu(]. Pojcia przeciwstawne, jak: podmiot i przedmiot, duch i mate-

rya, cel i przyczyna, wolno i prawidowo, istota i zjawisko, Bóg
i wiat, i t. p. ])rzybieraj w ich mj^leniu charakter sj)rzecznoci, nie

dajcychsijakoby wyrówna, a takie s]n'zecznoci zuachodz w kadym
przedmiocie poznania, w kadej kwestyi filozoficznej. Krytyka, rozbiór,

wtpienie, nie s dla nich rodkami pomocniczemi do osignicia wy-
szych celów, lecz samoistnemi celami. Krytyka dla krytyki, rozbiór

dla rozbioru, wtpienie dla wtpienia, oto bezporednia, cz^to mimo-
woli i bez jasnej wiedzy dziaajca spryna ich ycia umysowego.
W kocu, przywykszy bd do cigego zgryliwego gderania, bd,
przy wyszem uzdolnieniu, do zaciekego podkopywania wszelkich

w ogóle pogldów, wystpujcych jako prarwda pozytywna, umysy tefijo

rodzaju znajduj wewntrzne zadowolenie jedynie w negowaniu ob-

cych zda, bez wzgldu na ich zasadno, oraz w zaszczepianiu wtpie-

nia w umysy j)ozytywno. Nie lubi z natury swej kroczy ])o

staych, bitych drogach rozwoju umysowego, choby tc drogi l)yy

jak najbardziej wypróbowane, choby ycii; i nauka mogy suy za

sprawdzian ich dobroci i niewtpliwoci. Natomiast poszukuj ze

szczególnem zamiowaniem owych trzsawisk ludzkiej myli, na któ-

rych przy kadym kroku trac grunt pod nogami, zagbiajc si

8lnnv, Wilfp do fitofofti. BO
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czsto cakowicie w nieokrelony
,
grz^ki ywio, bez monoci wydo-

bycia si z takiej, ickkomylnio spowodowanej, kr^yetnej sytuacji.

S% i tacy, którzy ze miechem szyderczym na ustach, lab z samobój-

cz zuchwaoci w sercu brn jk) takich botach kr>i:ycziiych i wre-

szcie gin w ich gbiach, cieszc si, gdy za sob cign na dno

tych, którzy ich sobie za |)rzewodników wybrali.

W yciu, w sto.vaukiu.'li spoeczny cli, jiMinustronny rozwój uzilol-

iiienia krytycznego w kierunku negacyjnyin wytwarza wszelkiego ro-

dzaju ijtalkonentów. niezadowolonych z sit-bie, z danych warunków

l)Vfu. z ludzi, w op;óU' z caego wiata. Jeeli na polu bada roure-

tycznycli wszelka prawda, choby najbardziej uzasadniona, wywoywa-
a wtpliwo i niezadowolenie w jednostronnych umysach krytycz-

nych; to w yciu obudz w nich niech wszystko, co ludzie nazywaj do-

brem, szlachetnem, wzniosem. Malkonent krytyczny nie uznaje ist-

nienia ani ludzi dobrych, ani czegokowiok dobrego w yciu ludz-

kiem. W dziaaniu kadego czowieka dopatruje si nizkich moty-

wów; cay ustrój stosunków ludzkich jest dla niego wytworem ego-

istycznych inst3niktów, przemocy lub hipokryz^'!. On nie wierzy

w jakiekolwiek szlachetniejsze dnoci ludzi, w powicenie, ofiarno,

sumieimo, w mio dobra dla liobia. C'aiy iflcalizni \ciowy jesii

w jego oczach tylko tcatrahi. sztucznie wytworzon aurr-.la, przy

której ])Oniucy ludzie nawzajem si oszukuj^, osaniajc prawdziwe

motywa swycli dnoci yriow^^ch. Podobnie nie ma wród ludz:

wytwoiii spoeczne;^", instylucyi, godnej uznania malkontenta. Jego
sonda krytyczna wykazuje zgnilizn, zo w kadym objawie yda.
O powolnym wzrocie i rozwoju czynników dodatnich, o stopniowem
urzeczywistnianiu si ideaów etycznych, spoecznych, humanitarnych,

nawet sysze nie chce. Negacya i na tern polu stanowi punkt wyj-

cia i ostateczny cel dziaalnoci umysu o jednostronnym nastroju

krytycznym.

Nie dziw, e ])rzy tak chorobliwem rozdra2nieniu zmy^^u
krytycznego, naj)Otykamy filozofów, ])oetów, artystów, którzy nietylko

sami z ])e\vni lubo(!i kpi si w bnidach spoecznyeli. U cz ua ho

dorna;^aja^ si, aby uinysy puzyiywniejhze i idealnicjszr, które miay
spusobuos dowiadczy w yciu i w sobie czylmlku^^ szlachetniej-

szych, zachwycay ^i wraz z nimi obrazami upodlenia ludzkiegci.

Zamiast podnie czowieka na duchu i wskaza mu rodki do ])Opra-

wy samego siebie i warunków swego istnienia, malkontent krytyczny

zaszczepia swoje wasne przygnbienie szerszym warstwom spoem z-

nym i osabia w nich energi moraln, wytrwao wporód truduycii

warunków bytu, oraz dno do ich stopniowej poprawy. Lu*
bowanif> si w ujemnych stronach ycia, w zem i nikczemnem, staje
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ai^ jego rzemiosem, z którego jge, któremu si powica, wyzawajc
si z czasem ze wszelkich innych, bardziej dodatnich i szlachetnych

dnoci. Bzecz naturalna, ie przy dziaaniu takich czynników mowy
by6 nie moie o prawdziwej, rzetelnej filozofii.

Przykady uzdolnienia krytycznego, w dztpjnrh .v( ia umyso-

wego, dno*'^ krytyi"/nn, jako wspóczynnik filozofii, wyf^topuj*' ju ua jaw w wielu

inys.liciekcb sUiroytncj Gmiyi. Hkraklit poddawa w wtjjliwo. prawd zmysowego

pogldu na rzex;zy. On ju powiedzia, e zmysy st\ ziemi wiadkami, gdy jo przenika

dnam barbar^ska. Dla Paumbiodksa zniy^y 8t\ nawet poprostn ródem nhidjr i

asa, gdj mj sa imedmiot to, co zmienne, pnemyice, a nie M% niesmienn w so-

bie UitoUi bytu. Sokratis icry^kowat surowo dyalelctylc sofistów, a i^amem samo-

poznania i owartem wyzoaniom, e nie nie wie, da dowód g^bokiego zastosowania zasad

krytyki wzgldem samego siebie (zob. wyej str. 516). Arystoteles rozpoczyna! swe

badania filozoficzno od krytyfznpfro rozbioru czynnoci poznania, i stal si wskutek togo

ojcem logiki. Nadto roztrzsanie kn 1 i zasadniczej kwestyi filozofii opiera na krytyce

odnonych pogldów swyeh p(»i)r/ediuki.w. Stoicy. ?. Zenonem na ezele. pierwsi podnie-

li kwesty próbkrza, sprawdziunu czyli krytcryma i^*/.pLf/jptOVI prawdy, t. j. tycli cech

jej charakterystycznych, przy których pomocy odróni j nioomy w sposób nie-

wtpliwy od fiilsaa lub uhidy. Jasn jest rzecz, jak donibs jest ta kwestya dla kry-

tycznej teoryi poznania (zob. str. $4).

W nowszej fliozofli odzna<!zali si jwym roswojem zmysu taytjycznego i pr^-

czynili dpizez to do postpu filozofii s/.rzególnij nast^^pujcy myliciele. JBakok pod-

dawa wszechstronnej krymce metod scholastyczn i gboko wnika w przyczyny Mt.-

tir.w ludzkich w zakresie poznania wiata zob. wyej str. 5*25 i nast.). Kartkzyusz

r->7.\vin za.sad wtpienia, jako cz^imika poznawczego, ustpujcego tylko przed nie-

vv;tpliwoci wasnej mysIi i wasnego bytu, nadto podj kwesty o asprawdzianie

ps.iwdy (zob. str. 94). Loi kk i IIume, oraz Leibnitz poddawali krytycznemu rozbioro-

wi zasadnicze czjimiki ycia umysowego (str. 11 i 12, oraz 386 i 561). Njwyszy za
Wjnna filozoficzny znalaza dfaoi mUorowa umysu w kiyty<;yzmie Eakta. Przeleo-

nalimy si o tern nieomal na kadym kroku w naszych badaniach nad istot filozofii,

jej stosunkiem do innych olyawów ycia umysowego i j€(j metod (zob. str. 80 i nast,

U3 1 na9t, 173 i nast., 222 i nast., 806 i nast i t d.).

Zboczenia w ycia uiuyHlowem. wynikajce z jednostronnego rozwoju zmysu
krytycznego, przedstawiaj .si nam niestet\ iardzo licznie w dziejach cynizmu^ skepy-

cyzmu^ (tscetyzmu^ pesymizmu, dekadentyzmu i anarchizmu, u to nietylko w zakresie

filozofii, lecz i na polu literatury powszechnej, twórczoci artystycznej i ycia spoecznt -

g-o. Do przypomnie pod tym wzgldem imiona: Antv:>tenksa, Dyooenesa z JSyuo-

py i Rocssa; Pyrbona, Tymona i E.\esidemosa ; T. Uobbesa i V. BAyLE'A, Buddt-

i ScBonHHAiTZEA, Habtmanka i NiBTZscHBOo, GoDWiNA i Pboudhona, oraz widu ich

naladowców i zwolenników ai do chwili obecnej (zob. str. 440 i nast., 452, 403 i nast.

480). Wszyscy oni pielgnowali w sobie gównie czynniki ujemne ycia umysowego:
niezadowolenie, pogard, pncesyt, wtpienie, i sdzili, e uleglo. dla tych czynników

ujemnych stanowi istot>: krytycznego pogldu na wiat i ycie. O koniecznem dope-

nieniu tcb cagrnnikami dodatniem energii mylowej i moralnej w celu wydoby-
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c«i sig z obj^ przeczenia i dtooi rozstrojowjrch wcalo nie mylili. Dla l-raku iyv:-

Rzrgo ro/.wojii sunnonia Io<,M('znego i moralnego, oraz zdolooc konstrokc^jn^i, nie mogli

stwor/Ali. Ilniu.t. uiny^lowM i ^por^rziia. a w ko^u nawet zapctna uico^\ fto i>>t.j-

toczny cel ich ujcuniycli w^^ilk/w. Krytyka rzctohia, nic puszczaj j\<!a z <>ka -w\<]i -/.

da pozytywnych, widzie w nich iiioo jmiynio przykady, ostrzegajce pmii skutkaiia

wyhicznego rozwoju nogac^jnycb czynników ycia umysowego {zoh, str, M i nwt.

Dyalektyka i kr\ t\lva równaj si postpowemu i zwrotnemu

pochodowi myli. Dyalektyk idzie bez ustouku naprzód, party we-

wntrznym niepokojem myali, snujcej si swobodnie z jego podmio-

towych zasobów imiysowych. Krytyk, przeciwnie, zwraca si ka

iródom rozlicznych pogl%dów na wiat i szuka cigle praedboiiotowe-

go oparcia dla przyszego gmachu myli. Ani jeden, ani drogi nie

przykadaj jednak rk do wzniesienia togo gmachu, nie rozpoczynaj

na serjo prar^/ w tym kierunku. Dla pierwszego, filozofia jest

w gruncie rzeczy tylko mia awantur myli, podjt przez umys
rozgorczkowanj'; dla drugiego — zadaniem zbyt trudnem do rozwis-

zania, odkladanem z dnia na dzie z powodu coraz to nowych wt-
pliwoci, napotykaiiyili przy lozbiorze starych fundamentuw. Ohv-

dwom brak energii dodarnicj. ijozyt^^^iej, twórczej, nie spuszczajcej

z oka gównego cehi swych de, nie dajcej si sprowadzi z drogi,

wiodcej do tego celu, ani przez uudne ^vytwory lekkomylnej dya-

Icktyki, ani przez przesadne obawy krytyki zniechconej.

Ta energia spokojna, rozwana, lecz staa i wytrwaa, stanowi

rdze um^eiu konstrukcyjnego^ w normalnym jego rozwoju, zasadniczy

czynnik jego dnoci filozoficznych.

Filozof z uzdolnieniem konstrukcyjnem podobny jest do budo-

wniczego, który nic poprzestaje na ogólnikowych szkicach budowy,

choby najpikniejszych, ani na najsumicnniejszem obrachowaniu

oi)omoci limdameutów, oraz cit^aru, na nich spocz majcego. To

wszystko s dla niugo jcdynin zajt^cia przygotowawcze, przi'dwstpne.

majce znaczenie >rodków ])omo( i)iczy(^h do rozwizania waciwego
zadania architektonicznego, polegaj a* na rzeczywistem wzniesieniu

nowej budowH, równie trwalej i bezpiecznej, jak i czynicej zadosi

wszelkim uzasadnionym wymaganiom.

Tak budowl w zakresie filozofii jest pogld na wiat, stano-

wicy zamknii^t w sobi<' cao mylow, rozwizujc kwestye sasa-
,

duiezi* wiedzy ludzkiej, o ile to jest moliwem wród danych wamn- S

202 i hm.).

3. Umyst konstrukcyjny.
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ków § 5,2"*. Naturalnym gruntom na którym ta budowla siiintj mn-
si, jest powszechnie przyjty, trad^^cyjny pogld na wiat zdi owo uiy-

i^cyeh ludzi, pogld naiwnego realizmu. A\\vmaga on Wj)i'awdzie

pod niejednym wzgldom bd uniocnionia i poparcia, bd mniej lub

wicej wanycii poprawek i dopelnio, o czcm przekonalimy si,

mówic o metodzie ^ozo£i (§ 16, i). Pomimo to ów i)Ogld naturalny

na wiat stanowi konieczno to dla wszelkiej filozofii, którego zatrzeó,

ani zastpi nie moe adna djalektyka, ani krytyka. Jest on grun-

tem, na którym yjemy i dziaamy mnyslowo, którego zatem nie na-

ley opuszcza dla sztacznych polotów myli dyalekfycznej\ ani pod-

kopywa w krytycznej zawzitoci. Bozumie to dobrze rozwany ar-

chitekt na polu filozofii i korzysta z wytworów dyaloktyki i z wyni-

ków krytyki tylko o tyle, o ile to jest moHwem bez utraty staego

ij^runtu pod nogami, o ile to s])rzyja ji go i)racy okoo nowej budowli

myli, majcej zastpi lub dopeini uieuzasadmonc naleycie czynni-

ki wierze trad^cyjuyeli.

wiadoiiio powanych yciowych potrzeb, które przez nowy
pogld na wiat lepiej zaspakajane by maj, anieli to si okazao

moliwem przy pomocy dotychczasowych zapatrywaifi na rzeczy, zmu-

sza umys konstrukcyjny do czuwania nad tern, aby owe zajcia przy-

gotowawcze nie przekraczay granic, wskazanych przez gówny cel

caego przedsiwzicia; aby w jednostronnym lub wycznym swym
rozwoju nie tamoway, a tem mniej nie przeryway nowej budowy,

bez bardzo naglcych powodów. Budowniczy rozumny nie wyrzeka

si^ prac przedwstpnych, uznaje? ich konieczno, pojmuje poytek,

jaki z nich odnosi sama budowa; ale i przy najywszym umyle
i zdohioi iiich kiyfcycznycli nit- zabawia si nad miaro temi ])rzygoto-

waniami, bo energia nagli go do czynu, do stworz»*uia czego do-

datniego.

Filozofia ma dla myliciela o z(l«»hioN( iacli krtustrukcyjnyrh war-

to prawdziw o tyle, o ile rozwizuje zasadnicze kwestye ])o-

znania, niepokojce umys ludzki i serce, o ile doprowadza do nauko-

wo uzasadnionego na wiat pogldu; wic te do tego celu dy
przedewszystkiem. Obmyla on plan swej pracy gruntownie, ale si

przytem nie gubi w pomysacli szkicowych, niedajcych si urzeczy-

wistni. Bada grunt, na którym stoi i krytykuje materyay, któremi

sit^ posikowa musi; ale nie rozstrzeliwa swej dziaalnoci bezcelowcm

szukaniem materyaów po ci^ym wiecie, ani bezpodn medytacy
nad pewnemi brakami tych lub owych rodków pomocniczych. So-
w l ui nie bawi si, aru nic gnunieje w próniactwie umysowem, lecz

robi .>uiiii' linie i wytrwale to. co moe, wród danych wamuków, w na-

dziei stopniowego przyblienia si do celu swych usiowa, do pogl-
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du na wiat, zadawalajcigo bardziej potrzeby umysu ludzkiego, ani-

oli pogldy dotycliczasowe.

Wybitnym objawem dziaaiuoi i umyski konslmki yjnego na po-

la lilozoiii jest ayatemat wiedzy tilozoti zii» j. Ma on to samo znac?.^-

nie w tym zakresie, co poj^a ogólne w zakrc;sie dyalcktyki. Wszel-

ka budowla myli staje si^ systematem. Kada nauka, wic i fdoso-

fia, jako nanka^ jest systematem. Umys konstrukcyjny w gruncie

rzeczy jest umysem systematycznym. Poczenie samodzielnie zba-

danych, zasadniczych zasobów wiedzy ludzkiej w jedn% zaokrglon,

systematyczn cao, odpowiadajc wedle monoci sciale budowie

wiata rzeczywistego: oto idea, który pragnie urzeczywistnió umys
konstrukcyjny na polu filozofii. Jeeli w dyalektyoe i krytyce napo-

tykamy ten czynnik naukowej systematycznoci, dzieje si to j«-dyme

wskutek u/doliiieiiia konstrukcyjnego, dopeniajcego w prawdziwym

mylicielu jego uzdolni* nii.' dyalekt^^r-ziic i krytyczne.

Bez dnoci konstnikeyjiiej. dyal<'kt\ka i krytyka rozstrzeliwa-

j sui na wszystkie strony: zajmuj si wprawdzie wybitnemi przed-

miotami myli lilozoticznej i dochodz co do nich do pewnych wyni-

ków; ale nie dbaj o cise poczenie tych wyników w jedn cao
mylow i w ogóle nie rozwijaj swej treci wedug staego porzdku,

systematycznie. czno dyalektyczna myli, o której mówilimy

wyej (§ 174), jest zazwyczaj sztuczn, nacigan, pozbawion podstaw

przedmiotowych. Kiytyka za sama przez si stosuje swe zasady do

kadego przedmiotu, nasuwajcego si uwadze, bez wzgldu na jsgo

donioso i na miejsce, jakie zajmowa winien przy odtwarzaniu

w umyle obrazu wiata rzeczywistego. Przeciwnie umys konstruk-

cyjny postpuje w swej pracy myli naprzód sposobem architekto-

nicznym: rozpoczyna od jasno obmylanego planu, idilti«ia nastpuit

fimdamenta i wznosi nareszcie na nich swoj budowl, dbajc ci-

gle o cise powizanie jej skadowych czynników, oraz u jej moc

i trwao.
W ten sposób iiowstaje caoksztat myli odpowiednio uzasad-

niony, naukowy, o architektonice wykoczonej, czynicej zaflo zaró-

wno podmiotowym wymaganiom organizacyi umysowej, jak i niewt-

pliwym danym bytu przedmiotowego. W prawdziwym systemade

filozoficznym oba te czynniki przenikaj si nawzajem i dopeniaj

wszechstronnie. Jest on wytworem owej energii ycia umysowegp.

która przy pomocy myli i czynu zawada wiatem i stosujc si do

treci jego, -nize* zywistnia przy jej ])omocy potrzeby i dnoci dn-

cha. To, (O w rzeczywistoci stanowi nierozerwaln jedno: pod-

miot i prz((lmiot, duch i przyroda, znajduju swój wyraz jt duolity

w stopniowym rozwoju systematu lilozoiicznego, który obejmuje w lor-
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mie myli wszystkie te czyimiki i skada z nicli cao, moliwie zgo-

dn z rzeczywistoci.

WsskiUf^k prawidowego rozwoju eiici-gii umysu konstrukcyjnego,

oguljiy na wiat pogld myliciela wyjania nietylko zasaduiczr kwe-

stye wiedzy ludzkiej, lecz suy zarazem za wiadomy |)unkt wyjcia

dla jego dnoci yciowych. r!zyn, twórczo praktyczna na rozlicz-

nych polach ycia, w zakresie t^konoraicznym, sj)oecznym i religijnym

przedstawia si z tego stanowiska jako urzeczywistnienie treci jedno-

litego na wiat pogldu, nauki filozoficznej, wród przedmiotowych

warunków ludzkiego bytu. Praktyka yciowa jest dla energicznego

myUcela w gruncie rzeczy tylko dalszym cigiem jogo rozwoju umy-
sowego, dojrzaej i rozwanej myli, zdajeej sobie spraw z zada
i przeznaczenia czowieka w wiecie. Rozbrat pomidzy teory

i pruktykit. liiyl i yciem, podmiotoweiui i lozdmiotowemi czynni-

kami hidzkicgo bytu. ^":«lcy gówuu przyczyn ^*\go w stosimkach

ludzki( h. ustpuje miejs( a rozumnemu wspódziaaniu tycli czyimików,

zaszczepiajcemu w czowieku wiadomo wewntrznej jednolitoci

swojej Istoty. wiadomo ta staje .-^i zaraz<«m r<'jdem radosnego

uczucia cznoci czowieka z caym pozostaym wiatem, oraz ochoczej

energii w kierunku coraz uioj.szego urzeczywistnienia tej cznoci.
Dno konstrukcyjna, budujca nie wyraa si wówczas tylko w sa-

mej wiedzy, w oderwanych wytworach myli, w samej nauce filozo-

ficznej, lecz przyjmuje charakter dojrzalej mdroci, pracujcej nad

odpowiedniem uksztatowaniem ycia wedug wymaga rozumu. Fi-

lozof nie zadawala si ju rol abstrakcyjnego myliciela, lecz pra-

gnie zosta mdrcem. godn\nn tej nazwy, urzeczywistniajcym w sa-

mym sobie i w swej dziaalnoci yciowej to wszystko, co uzna za

prawilr^' niewtpliw. W ten s|)os<')b. dziki normalnemu rozwojowi

uzdolnienia konstrukcyjnego, ilozo' spt. iuia wród danych waiimków
swe obowizki yciowe i wedie monoci czyni zado owym wymo-
gom irlcalu ludzkiej doskonaoci, o których mówiUmy przy rozbiorze

stosunku filozofii do ycia (s^ij 12 i

Jak zdolnoci dyalektycznc i krytyczne, tak i kon.strukcyjne

rozwijaj si równie czsto w ki( runku jednostroimym i doprowadza-

j natenczas do objawów wybujaych, rozchodzcych si z istotnemi

zadaniami filozofii. Bywa to wtedy, gdy umys konstrukcyjny pozba-

wiony jest odpowiedniego wspódziaania ze strony uzdolnienia dya-

lektycznego i krytycznego. W takim bowiem razie dno konstruk-

cyjna nie jest objawem samodzielnej dziaalnoci umysu i nie posi-

kuje si wynikami krytycznego rozbioru ]>rocesów i przediJiiot<>w po-

znania, lecz w gurczkowej chci budowania, tworzenia, wzno.si pozor-

ne gmachy myli o bogatej architektonice, bez cisego atoli powiza-
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Ilia skadowych czyimików i bez oparcia ich na wypróbowanyeii fiin-

rlanientacli. Dojirowadza to do czczej formrj mylowej, pozbawionej

odpowiednio uzasadnionej, racyonahiej treci. S to systemata na po-

zór wykoczone w sj)os(')b drobiazgowy. ])odol)ne do subtelnie dzierz-

ganej architektury gotyckiej lub do fantastycznie powizanych kszta-

tów stylu maurytaskiego; ale wntrze ich, pomimo rozlegych

rozmiarówi jest prónem, nie zawiera w sobie nic takiego, oo*

by zdoao zaj%ó ywszy myl, coby czynio zado gbszym po-

trzebom umysu filozoficznego. W dodatku konstruktor tego rodzaju

gmachów myli poprzestaje zazwyczaj na najsurowszym, wcale nie

obrobionym materyale, lub te na mateiyale starym, przypadkowo na

danym gruncie napot ykanym, nie zastosowanym wcale do wznoszone-

go caoksztatu. Chodzi mu jedynie o to, aby zaspokoi swój popd
do czynu na polu myli, aby wykoczy naszkicowany dorywczo plan

domu lub wii^tyiii i aby budowla z zewntrz zadawalaa widza ja-

ko tako i miaa wszelkie pozory architektonicznego wykoczenia. Ja-

k atoli jest wewnajrz i CO si^j z ni z cza^t iii :^tanie; czy sztuczny

jej ukiud odpowiada rzeczywistym potrzebom i czy posiada wanmki
trwaoci i bezpieczestwa: o to wszystko nie pyta; to s kwestye.

zdolne wstrzyma lub osabi jego energi twórcz, wic ich unika

lub je nawet raz na zawsze wyklucza z zakresu swej dziaalnoci

umysowej.
Jeeli jednostronna dyalektyka, jakemy widzieli (str. 603), pize-

chodzi zazwyczaj w sofistyk, a krytyka jednostronna wpada w cy-

nizm, skeptycyzm i pesymizm (str. 611); to znowu dno konstruk*

cyjna i systematyczna staje si wskutek jednostronnego rozwoju zbjrt

atwo bezmylnym /ormaliztMm, Systcmat dla systematu, twórciso

iny>i'>ua dla twórc zoci, bez wzgl^^du na donioso lurabianej treci,

stanowi wyltitn cech tnkich umy^ów jednostronnych. Ustrój poj,
zkdkolwiek zaczerpanych, a zazwyczaj tradycyjnie danych lub .sjimo-

wolnie uoonych, loa dla nich wiksze znaczenie, ni sama prawda

tych pojt-e.

Zastanawiajc si bliej nad zboczeniami tak jednostronnych

dnoci konstnikcyjnych, jak nad bdami wybn jacj dyalektyki i ne-

gacyjnej krytyki, sumienny myliciel jak najusilniej unika winien tych

zbocze i bdów, a przyswoi sobie, wedle monoci, wszystkie do-

datnie czynniki uzdolnienia filozoficznego, mianowicie za te, które

stanowi konieczne dopenienie wasnego przyrodzonego, mniej lub

wicej jednostronnego nastroju umysowego. Nie pociga to za sob
bynajmniej zrzeczenia si(j swej samoistnej, oryginalnej indy^vidnaluoci

na korzy jakiego nieokrelonego tnixtum composUwn filozoficznego:

przeciwnie, zaznacza poprostu najwyszy cel normalnego rozwoju.
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tóry mif winien na oku kady umys prawrlziwio filozoficzny i któ-

rego sit* wyrzec nie naley dla zadosyuczyniciiia iiiflywidualnym

zachciankom. Tylko w lakiem szukaniii wJasiicnro dopfniciiia ge-

niusz filozoficzny przyczynia si<j do postpu ludzkoci w kierunku po-

znania !h\qata i wHzechstrounego urzeczywistnienia w nim ideaiów

ducha ludzkiego.

Przykady umysu konstrukcyjnego. Umysy o wysokiem uzdol-

nieniu kunstniki yjnem, uzupcniaiiciii naturalnie i pnznstaonii czynnikami uzdolnienia

filozotirznegu, ^^kiipiiiin w sobie zazwyczaj pracp u\\^\i poiirzfiinih pokole i. nad.ijc jej

wyraz systematyczny, staj si w dziejach tilo/.uUi gównymi praodstawicielami typowych

pogldów na wiat Widzielimy wyej, mówic przy rtsbione metody o sjutosie hi-

stoiycsnej (§ 16^), ie owo typy pogldów na wiat pnedstawij si nam w naolcadi

realbtmUf ideaiigmu i ideeinffo irealiumu,

Otó, w ten sposób li^lia atomisfyczna Demokbtta, nastpnie poemat Lukri-

ctusza: De natura rerum, a w nowszych caasach dzi* o Holba(^ha: Systhne dc la na-

fttrr, typowem skupieniem poprzednio przez rónycli niv.lif icli rozwinitych czynników

aattn alizmii i niatt ryalizmu, w osfóle realizmu na tle zmysowcni. Parmenides nato-

miast i Platon, dalej .Spinoza. Fichte, Scheluu, Hkuml j(wlnoc/, w sobie charaktery-

styczne rysy idmlizmu. V nas, jak wiadomo, w tym kierunku zajmowali miejsce pier-

wszorzdne, wskutek c;znoci uzdolnienia konstrukcyjnego z dyaloktycznom, szczególniej:

KulifBB, Trimtowski i miELT, przy tern pomin nie moina milcBeniem, e wikszo
tj^Ak mylideli idealistycznych wpad&te Ju czsto w doktiynerski fonnalbcm; u NieU'

ouw njbaidaiej Hogel, n nas Ttantowsid (zob. str. 636 i nasi). Nakoniec, Abtstotb-

LESA W staroytnoci, a w nowszej filozofii szf^ególnii KjuItezyiza. Lkibnitza, Szan-

ta i Herbarta uzna naley za gównych przedstawicieli dnoci syntetycznych, maj-
cych na oku hd^ dQaliRtyp7ne zestawionie, bd bardziej organiczne zró¥mowaenio

czynników idealizmu i realizmu.

I*o£rldowo wyjanienie zaznaczonych powyej (str. HI.') i ua-st.) \w7x'\\ u skutek

jodnostromiego lub naw^et wycznego rozwoju uzdolnienia konstrukcyjnego, podaj naiu

w hifitoiji fflomfii gównie objawy /brmoliniitt i aehAastycyanu redniowiecznej uczo-

no^ SdtarakterTZOwalimy je ju wyej, mówip o rónych formach ^IMrynerthoa

(«tr. 510 i nast.). Przy tej sposobno przekonalimy si zaiasem, e formalizm ten

powtarza si czsto w njnows^ch czasach, szczególniej tez na polu naok przyrodni*

cs^cfa. I tn j< dnostronna d^o konstrukcyjna, nie zrównowaona przez prawidowy
rozwój zmysu knr^cznef^ro, doprowadza czr^^to do samowolnych t*ioryj i teoryjck. a na-

wet systt-niatów przyrodniczych. i zyni;\<-\ rh wprawdzie zado,' tradycyjnemu jszkolarstwu,

lecz rozi hodz;v yi h si pomimo to zasadniczo z prawd rzeczywist, laktycznie udowod*

ni si dajc llj.

Digitized by Google



618 §18. spOKt Bozwonr fiozopo.

IL Rozwój historyczny umysu
filozoficznego.

§ 18.

Gówne epoki w rozwoju umysu filozoficznego.

Mówic o uzdolnieiiiu um^-su £lozoticzuego, mielimy

dotd na oku jednostk, osobnika, zajmujcego si filozo-

fi, powit^'cajcogo si pracy nad rozwizaniem jej zada

(§ 17). Ale ju przy tej sposobnoci zauwaylimy, e
' wszechstronnego uzdolnienia lilozoticznego nie napotyka-

my w pojedynczych osobistociach; e jest ono jedynie

udziaem caej ludzkoci, pojtej, jako jedna istota myl-
ca, dca do zrozumienia samej siebie, wiata i wszech-

bytu. Wspomnielimy przy tern, e tunysy dyokktff

citne, krytycene i konstrukcyjne s tylko rónemi objawami

indywidiuilnemi ogólno-ludzkiego umysu ftlozocznego

(str. OUO).

W rozwiniciu tych uwag, musimy si obecnie zasta-

nowi bardziej szczegóowo nad doniosoci owych ty-

pów uzdolnienia lilozoliczneg-o dln dziujów filozofii. Poda

nam to sposobno do bliszego okrelenia gównych
w rozwoju umysu lilozoticznego, jako objawu ogólno-

ludzkiego.

Nastpstwo, w któiem mówilimy przy rozbiorzt'

uzdolnienia liiozolicznego o umyle dialektyczni/ kryty-

cznym i kcnstrukcyjnym, czc si jak najcilej z istot

filozofii, przedstawia nam zarazem stopniowe jej urzeczy-

wistnienie, (Zvi i rozwizanie zada tilozotii w jej bistorvi. .

Dyalekiyka^ ze swemi pojciami ogólnemi, pol( zonemi

w szeregi wedug podmiotowego prawdopodobiestwa:
nastpnie krytyka, majca za punkt wyjcia wtpienie, a za
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cel rozbiór, analiz przedmiotów poznania; wreszcie sy-

stemat naukowy wiedzy filozoficznej, jako jednolity pogld
na wiat, odpowiadajcy wedle monoci, rzeczywistemu

ustrojowi wszechbytu: oto s w istocie trzy zasadnicze

moiiionta. w których kolejno wyraa si praca myli nad
zadanianii iilozotii i które daj zarazem pozna gówne
epoki jej rozwoju.

Wjrtwarzanie poj ogólnych, skupiajcych w sobie

chaotyczny niaterya codziennego dowiacUzenia, oraz sa-

modzielny polot myli na tle tych poji^ó ogólnych, idej,

w oelu zaspokojenia pierwszych potrzeb ducha, stanowi
zawsze i wszdzie naturalny pimkt wyjcia dla filozofii* Do-
wodz tego jak najwyraniej zawizki waciwej filozofii

zai'ó\vno u Greków w epoce do Sokratesa, jak i w now-

szych czasach w epoce, poprzedzajcej Bakona i Kar-

TBZYUSZA.

Po tej picrw.szoj dyalekycznej epoce nastpuje do
prdko reakcya, pewne rozczarowanie i niedowierzanie

wzgldem bezporednich wytworów myli. Wskutek bo-

wiem rozlicznych dowiadcze ycia, i najwzniolejsze po-

loty ducha okazuj si czsto bd niewystarczajcenii,

bd poprostu uludnemi, przeciwnemi prawdzie. Umys
filozoficzny wpada wtedy w wtpienie i przekonywa si,

e z niego wydoby si moe jedynie przy pomocy
wszechstronnego rozbioru owych bezporedni di wytwo-

rów myli i wszelkich w ogóle pogl4<^w na rzeczy, uzna-

wanych w pierwszej chwili za prawd niewtpliw. Wy-
stpuje tedy obecnie nowy czynnik rozwoju ycia umy-
sowego, czynnik krytyki, wtpienia, badania, rozbioru, d-
cy do wykazania skadowych pierwiastków myli i by-

tuy w celu dotarcia do ostatecznych fundamentów wiedzy

przedmiotowej, o ile one okazuj si dostpnemi dla roz-

biorowej pracy niyi^li. Jcstto w dziejach filozofii e})nka

krytyczna, majca cliarakter przejciowy lub przygotowaw-

czy do objawów dnoci konstrukcyjnej. U Greków re-

prezentuj t opok zarówno sofici i skeptycy, jak i sam
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SoKKATKs W stosunku do sofistów. W nowszej iilozotii

epoka ta rozpoczyna si pracami krytycznemi Bakona

i Karteztusza, a dosiga najwyszego rozwoju w pracach

Humb'a i Kanta.

"Nakoniec, \nnys uczinva potrzeb mylowej rekon-

strukcyi rozebranej na czstki rzeczywistoci i z calem

nateniem energii przystpuje do pracy dodatniej nad
systematem filozofii, majcym w formie myli odtworzy
wiat przedmiotowy, wedle cisych wymaga metody

naukowej. T epok pracy konstrukcyjnej rozpoczjiia

Sokrates, a systemata Platona i Arystotelesa przedstar

wiaj najwyszy jej rozkwit u Greków. W nowszych
czasach dii/.no konstrukcyjna^ uwydatniaj ws})omnieni

ju wyej myliciele (str. 617), przy tern jednak okazuje

si, e przy urobieniu systematów nowoczesnych przewa-

a jeszcze zawsze czynnik dyalektyczny i krytyczny nad
waciw konbtrukcy danych zasobów^ wiedzy w wyja-

nionym powyej duchu (str. 614 i nast.).

Na systemacie wiedzy, obejmujcym jednolity na

wiat pogld, koczy si praca teoretyczna umysu filo-

zoficznego, ustpujc ju dalej miejsca dziaalnoci prak-

tycznej, wprowadzajcej w ycie wyniki prawdy poznanej.

Poniewa za poznanie prawdy jest dla czowieka zada-

niem nieskóczonem, przeto nie dziw, e w dziejach ludz-

koci napotykamy cigle nowe usiowania, dce do

rozszerzenia i pogbienia wiedzy wedug zaznaczone-

go ogólnego typu rozwoju w owych trzech gównych
epokach.

W powyszem nastpstwie dziejowom wydatnych ob-

jawów umysu filozoficznego napotykamy uderzajc ana-

logi z gównemi momentami rozwoju ycia umysowego

czt>wieka w ogóle.

1 tak, uzdolnienie dyaickiyczne, zaznaczajc pierwsze

poloty myli filozoficznej i czc si jeszcze cile z pod-

miotow dziaalnoci uasuda, przedstawia epok dedstwa

w rozwoju umysu filozoficznego. Epoka ta odznacza si
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ywoci i samorzutuoci myli. Umys zajmuje si na
tyiii stopniu rozwoju wszystkioni. ale tylko ogólnikowo;

o wazystkiem wytwarza sobie „swoje" pojcia, o wszystko py-

ta, ale poprzestaje te na byle jakiej odpowiedzi i nie wda-
jc si w bliszy rozbiór jej treci, przeistacza j bezpo-

rednio w duchn swych dnoci i HMlimotowych.

Uzdolnienie kryiycane stauowi epok miodsiiec2 w roz-

woju iilozofii, epok refleksyjn, w której umys nie zada-

wala si jti tradycyjnemi danemi, ani te wasnemi
bezpnredniemi wytworami myli, lecz zaczyna wtpi
o wszystkiem, wszystko samodzielnie bada, w celu odna-

lezienia grantu i uoenia nowych fundamentów dla

przyszej dojrzaej dziaalnoci na tern polu.

Praca bmstrukcyjtia nad systemateni na nk owym ogól-

nego na wiat pogldu jest ostatnim, najwyszym obja-

wem w rozwoju umysu filozoficznego; objawem mtki^
dajrgaiod, energii twórczej, woli, dcej do czynu, do za-

spokojenia jasuo pojmowanych i odpowiednio uzasadnio-

nych potrzeb ycia umysowego, do filozofii dodatniej,

prawdziwie pozytywnej, czynicej wszechstronnie zado
tym potrzebom.

W ten spo^dób owe trzy czynniki: dyakktyka ze swemi

pojciami ogólnemi, krytyka^ jako rozbiór badawczy, i kon-

strukoya filozoficzna, jako systemat ogólnego na wiat po-

jLj^IdU; wykazuj stae nastpstwo w zasadniczych funk-

cyach umysu filozolicznego, gówne epoki jego rozwoju.

Zaznaczaj one powszechny pochód myli filozoficznej od

pierwszych zawizków a do ostatecznego urzeczywistnie-

nia jej zada. W nich ujawnia si zatem zasadnicze prawo

roMOoju umysu tidozohcznego, wynikajce zarówno z przed-

miotowej natury umysu, jak i z istoty filozofii, bdcej
podmiotowym wyrazem jego czynnoci.
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1. Zasadnicce prawo roswoja umysu filozofieznego.

Bóne typy uzdolnienia filozoficznego: dyalektyczny, krytyczny

i konstrukcyjny, zestawilimy powyiej z glównemi epokami w roz-

woju umysu filozoficznego w ogóle (§ 18). W dnoci dyalektyczoej

widzielimy objaw pierwszych dziecicych jeszcze porywów i prób nt

polu filozofii; krytyka przedstawiaa si^ nam jako rys charakteiy-

Htyrziiy modzieczej refleksyi, a zdolnoó konstrukcyjna, majca na

i-elu iia.uk(» iilozofirzu w systematycziicm obroiiciiiu, jako wytwór

mzkiej dojrzaoi i. W takieiu nast*^pstwie gównych epok rozwoju

umysu iilozuliczncgo uziiaiiimy zasadnicze prawo tego rozwoju. Po-

gld ten wymaga w toku naszych docieka bliszego uzaj^adiiii iiia.

Psychologia wykazuje, e w dziecku proces poznawania rzeezy.

W odrónieniu od doznawanych podmiotowo wrae zmysowych, roz-

poczyna si^ uogólnieniem pewnych wydatnych wasnoci przedmiotów

zewntrznych. Wskutek bralm wyrobienia zdolnoci obserwacyjnej,

dziecko nie spostrzega doó wybitnych nawet rónic w przedmiotach,

lecz skupia sw uwag jedynie na rysach, powodujoych silniejsze

wraenia zmysowe,- a napotykajc nastpnie te same rysy w innych

przedmiotach, obejmuje wszystkie to przedmioty w jednem pojew

opólnenty bez wzgldu na reszt wasnoci, rozróniajcych te przed-

mioty poTiiiodzy sob. W ten sposób czy w jedno pojcie i ozua-

cza jednyui wyrazem takie rzeczy, które czowiek dojrzalszy roz-

róiua bardzo wyranie. Dla dziecka np. wyraz: „papa" ozna-

cza przez duszy czas W()g<')le mczyzn dorosego, poniewa ijm

wyrazem nazywa nietylko ojca, lecz i innych ludzi, do niego podob-

nych. Nie wyrónia ono jeszcze ojca wród imiych mczyzn, nie

uchwycio jeszcze jego rysów charakterystycznych, jako ojca, ale od-

rónia ju zewntrzny wygld mczyzny od kobiet lub dzieci; wi^'

ma ogólne pojcie mczyzny, kobiety, dziecka, ale nie zdao sobie

jeszcze sprawy ze szczegóowych, indywidualnych skadników tego

pojcia.

Zaznaczon drog wytwarzaj si w umyle dziecka rozliczne

klasy i szeregi przedmiotów, czyli pojcia ogólne, skupiajce w sobie

rzeczy o pewnych uderzajcych rysach wspólnych, niezalenie od ro-

nie zasadniczych, gbszych, nie dostpnych w sposób dorany db

zmysów. Proces róniczkowania, deferencyacyi tych poj ogólnjob

i przejcia od nich do coraz bardziej szczegóowych, cile okrelo-

nych, zaley od rozwoju dziaalnoci obserwacyjnej dziecka, od zl>c»-

gacenia jego umysu nowemi specyalnemi rysami przedmiotów, nad^
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jcemi im charakter coraz bardziej indywidualny. Wówczas, pojcia

ogólne wydobywaj sit^ ^u»pniowo z mtiK^go ywiou nieokrelonej

myli, z obj subjektywizmu i przybieraj charakter wyrany, o tre-

ci okrelonej, zastosowanej bardziej do przcdmiotowycli danych wie-

dzy. Pocztkowo za rónice pomidzy rzccziiini sj)rowadzj sit^ dla

dziecka do niewielkiej liczby rysów ogulnych, uchwyconych mniej

lub wicej przypadkowo przez niedo jeszcze rozwinite zdobioci

umysowe.
Wobec tego prostego taktu psychologicznego, jest rzecz znpc-

liie naturaln, e i umys iilozoiiczny, rozpoczynajcy zastanawia si
nad przedmiotami poznania, uderzonym zostaje przedewszystkiem ich

rysami wybitniejszemi i wedhig tych rysów wytwarza pojcia ogólne,

skupiajce w sobie zjawiska i jestestwa wiata. I tak, wszystko, co

dziaa na zmysty zewntrzne, jednoczy si w jednem ogóhiem pojciu,

oznaczonem wyrazami: wiat z^wntr^n^f przyroda- maUrya^ rtectywi"

Hade prtedmioawa. Przeciwstawia si ono wszystkiemu, co nie docho->

dzi do naszej wiadomoci za porednictwem zmysów, a stanowi treAó

wewntrzn umysu, jak uczucia, pojcia. po])dy. pragnienia i t. p.

Duchy dusza, w ogóle ^^ufiat idealny >! wyrazami, obejmujcemi w so-

bie zazwyczaj ten szereg przedmiotów poznania.

W naturalnym rozwoju czowieka wraenia zmysowe })0|)]zt'-

dzaj zawsze dziaalno zwrotn umysu, doprowadzajc nas do

wiadomego ujcia wasnych stanów wewntrznych, jako czego od-

rbnego, rónego od wiata zmysowe <jn Wskutek tego pojcia ogól-

ne dueha^ dfuty, wiata idealnego^ pojawiaj si póniej i wytwarzaj

si zawsze na podstawie i przy udziale poprzednio ju wyrobionego

pojcia przyrody, dwiata maUryahMgo, Naiwny, yciowy realiztii wy-

przedza wszelkie uksztatowanie mylowe idealizmu. Ztd pochodzi,

e wszelkie pojcia, dotyczce dueha^ Mata idealnego urabiaj si

w umyle hid/^kim nu podstawie analogii z pierwotnie wytwarzanemi

pojciami o wiecie zmysow^ym. jego zjawiskach i jestcstwacli. wiad-

czy o tcm pogldowo etymologia wszystkich jt^zyków, jako bez])Ore-

dni wyraz owej pracy umysu nad wytwarzaniem poj ogólnych.

W kadym razie, wobec tego, co powiedzielimy powyej przy fha-

rakteryatyce uzdolnienia dyalektycznego o pierwszych szkoach gw.e-

kiej filozofii (zob. str. 606), okazuje si, e i na polu dziejów filozofii

pojcia ogólne stay si punktem wyjcia dla wszelkich dalszych, bar-

dziej szczegóowych bada filozoficznych.

Nie nalety jednak sdzi, e uznanie wytworów uzdolmenia

dyalektycznego za objawy pierwotne w rozwoju filozoficznym, odpo^

Wadajce dziaalnoci umysu dziecicego, pociga za sob zaprzecze-

nie ich doniosoci przy póniejsz^H li, najdojrzalszyoh nawet funkcyach
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myli. Bacyonalnj pogl%d na rozwój w ogóle, a w szczególnoci na

rozwój ycia umysowego, wykazuje, ie w rozwoju postpowym ku-

dy nowy» wyszy stopie nie niweczy czynników, dziaajcych na rto-

pniaci poprzednich, nie wstrz^anuje ich normaliiej dziaalnoci, le<a

obejmuje je, oywia i do nowycli^ peniejszych objawów podnieca

Przekonalimy si o tern, mówic zarówno o twórczoci (str. 188

i nast.) i celo\vo>;ci (str. 223 i nast.^. jak o prawie przyczyny (str.

378) i etyce \vs|)(')czesnej (str. 488), a szczególniej przy rozbiorze

syntezy praw nauk sjiccyalnj^cb, jako czynnika metodologicznego istr.

57b i nast.). To tv wytwarzanie poj ogólnych, w^ic i dziabinoe

dyalektyczna umysu, nie ulega osabieniu lub przerw ie wskutt k dal-

szego rozwoju uzdolnienia filozoficznego, lecz pozostaje cigle j.

-

dn z koniecznych lunkcyj tego uzdolnienia, niezbdn dla prawi-

dowego rozwizania zada filozotii. Uzupenienie tej funkcyi nowe-

nn, na wyszym stopniu rozwoju przyczynia si zarazem do jej

wzmocnienia i bogaci j caym szeregiem ywotniejszych i dojizal-

szych wytworów, zaznaczajcych postp i na tern specyahiem polu

dyalektyki. Przecie i procesa umysowe, |n/y których pomocy

dziecko wytwarza pojcia ogólne i wyrazy, oraz przyswaja sobie mow
i z niej korzysta, dojrzewaj wraz z pozostaemi czynnociami umyan

i w cznoci z niemi rozwijaj si bardziej prawidowo, normalnie.

Z powyszego wynika, e nastpujca po pierwszych objawach

uzdolnienia dyalektycznego dzia^Jilno hrytt/czna umysu nie wyklucza

bynajmniej dalszego rozwoju cz^imików dyalektyki. lecz czy si

z niemi, korzysta z nich, d^iy do naprawy ich zbocze, do ich uzu-

penienia swemi nowemi zdobyczami iimysowemi. Modzieniec nie

przestaje wytwarza dalej poj ogólnych; przeciwnie, pod wpl '^'^

coraz ywszych dnoci podimiotowych, pojcia ogóhie przybieraj

charakter samodzieby, nabieraj wicej treci rzeczywistej, yciowej

Z tern wszystkiem, obok powyszej czynnoci dyalektycznej.

wytwarza si w modziecu nowa, dziecku nieznana jeszcze dobizc,

lub wcalt? nieznana, a mianowicie czynno refleksyjna, rozbiorowa,

krytyczna. Dogmatyczna uino dziecka w prawd pogldów trady-

cyjnych Inl) bezwiednie wytwarzanych, utrac z czasem, wskutek do-

wiadcze rónego rodzaju, swój charakter bezwzgldny. Do uraysn

wciskaj si rozliczne wtpliwoci t(»on?tyczne, uraz niecht^ praktycz-

na, wywoywane przez refleksyjn dziaalno myli. Bogaty zasób

wytworów podmiotowj^ch i potrzeb indywidualnych staje w sprzeczno-

ci z przedmiotowemi danemi i z potg rzeczj-wistych stosunków y-

ciowych, coraz bardziej oddziaywajcych na wiadomo jednostkow.

Modziecze poczucie tej treci podmiotowej nabiera tein wicej y-

woci i stanowczoci, im mu si owa sprzeczno pomidzy podmioto-



wemidnociami i przedmiotowcmi wamnkami bytu daje silniej we zna*

ki. Pobudza go to z jednej strony do coraz gbszej refleksji, do coraz

wyraziiirjszego ujcia layl wasnej Trrci ])0(lmiotowt'j ; z drugiej

do toraz cilejszego rozbioni i oceny przedmiotowej rzeczywistoci ze

filaiiowiska tej treci j)o(lmi(>to\vej.

Dto pocztki psychologiczne krytyki i przyczyna, dla której wiek

modzieczy' mona nazwa krytycznym pod wieloma wzgldami. Jest

kiytycznjrm nietyiko z powodu zaznaczonej dziaalnoci reHeksyjnej

i rozbiorowej, lecz zasuguje na t nazw i dla tego, ie jest epok
najwaniejsz i najniebezpieczniejsz w caym rozwoju czowieka,
a zarazem decydujc o jego przyszoci. W epoce tej dochodzi bo-

wiem do rozwizania zaznaczona sprzeczno pomidzy ])odmiotowemi

i przedmiotowemi czynnikami ycia umysowego. Dwa s tylko wyj-

cia z tego ])oocnia krytycznego. Osobnik albo si zataj )ia w owej

sprzecznoci, do niej ])rzy\\ jka i doprowadza ja^ do ostatecznoci, stajc

skeptykicm lub pesymist, a co gui h/.a, cyitd^iem lub anarchist, jak

tti wulzielimy wyej, mówic o zboczeiuach j^myslu krytycznego str.

•>99 i nast.. <)08 i nast. ; aibu tu przezwycia sprzeczno, w yrówny-

wajc swe wygórowane [)odmiotowo wymagania z przcdmiotow(?mi

danemi i posikujc si niinii, wedle monoci, dla energicznego za-

spokojenia potrzeb swego ducha, wstpuje na drog yciowego rozwoju

i zblia si coraz bardziej do mzkiej dojrzaoci.

Zgodnie z t faz umysowego ycia osobnika i historya filozofii

wykazuje zawsze pojawienie si krytycznej reakcyi ])o ywszym roz-

woju dyalektycznych ogólników. Po pierwszych szkoach w Grecyi.

które wyday najogólnit»jsze pojcia filozoficznego na wiat pogldu
(zob. 8tr. 605). pojawia si icakiya krytyczna ze strony sofistów,

skcptykuw i Sc.kkatesa. Sofici zabawiali si wpraw d/.ir sami jeszcze

dyalcktyk. ale ich dyalfkr\ka inia^a ju diarakl or opozycyjny i kry-

tyczny. Zamiast post t'| owego |)ochodu niysli do uajogóhuLjszych |>o-

j i zasad, wyszukiwali oni ])rzeciwiestwa w myleniu i przygoto-

wali przez to grunt dla skeptycyzmu. rozwijajcego jednostronnie ne-

gacj krytyczn (zob. str. 611). Sokrates za, wystpujc po raz

pierwszy z jasno pojt zasad refleksyjnego poznania samego siebie,

zaznaczy raz na zawsze fundamenta wszelkiej prawdziwej, dodatniej

krytjki umysu. Prawda, e krytyka w ogóle nie rozwija si w spo-

sób naleyty w filozofii greckiej, która w caoci ma jeszcze charak-

ter dyalektyczny. Krytyka, w cisem znaczeniu tego sowa, jest do-

(jiero wytworem nowszych czasów. Ale w zakresie ogólnego, prze-

waiiit dyalektycznego rozwoju lilozohi w Grecyi. /.a/,naczone ohjawy

wykazuj wyranie pojnwiinie si^ reakcyi krytycznej, w stosunku do

poprzednich wytworów dyaiektyki.

Stme, Witfp do fll«Mai. 40
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Podobnie i filozofia soliola^tyt zna. pomimo jcdiiostromiej ten-

<l('iicvl konstrukcyjnej do systeiiiatyzowania pojt^e izob. str. 617 j. re-

prezentuje, ze wzgldu na trese swych pogldów, czynnik dyalektycz-

ny, bo yje umysowo j)rzew\anie pojciami ogólnemi. W przeciw

-

stawnoei za do niej rozwijay si<j zawizki reakcyi krytycznej jui

w naukach nominalUmu^ naturalizmu i hutnanizmu (o roakcyi yciowej

przeciwko ogólnym zasadom dogmatycznym wieków rednich, na pola

stosunków spoecznych, pastwowych i kociebiych nie mamy powodn

mówi tu szczegóowo), a wreszcie doszy do zupenego rozkwita w po-

godach Bakona, Kabtezyusza i ich krytycznych nastpców. I w now-

szej filozofii, nastrój* przewanie krytyczny przorj^wanym bywa cz^to

przez jednostromK? wytwory dyalektyki, ale wtedy pojawia si zawsase na

nowo i coraz sihiicj czyiuiik kiyt/czni/. Kant zbija dogmatyzm tilozorii zny

IS-gi wieku, a poz3't\'%vizra Comte'a stanowi kryiyi zna rc4ikc3" wzgl-

dem wybujaej d^-alektyki idealizmu Fichtego, Schellenga i Hegla.

Trzeci w^^bitn epok^ lunysowego rozwoju osobnika wypenia

dafnalat mzka dziaahio yciowa. Przetwarza ona przedmiotow
rzeczywisto wedug wymaga podmiotowych. Ka szczytac:h ycia,

czowiek nie wyrzeka si wprawdzie ani nijrozleglejszych poj ogó«

nyoh, idcj, ani ich wszechstronnego rozbioru krytycznego; ale jn
nie poprzestaje na tych jednostronnych dnociach, rozkadajcych
jego istno na przeciwlege podmiotowe i przedmiotowe czynniki, na

idealne ])ory^vy ducha i dane bytu przedmiotowego. Skupiajc swe

zdolnoci umysu i ciaa, wszystkie zasoby swego jestestwa, osobnik

doszedszy do mzkiej dziaalnoci, zrywa si do czynu i duy do mo-

liwie; penego za.s[)okojcDia swych glt^boko odczuwanych i mzwaiiie

rozpatryT\'an3'ch potrzeb. Ociiocza. dodatnia, twrtrcza energia, siloii

wola, w przeciwstawifniiu zarówno do bezporednich ])<'ryAvw nrucia,

jak do rozbiorowej myli (§ 7,i); oto nowy czynnik rozwoju umyso-
wego, wystpujcy na jaw w wieku mzkim i wytwarzajcy, przy

udziale po])rzednicli czynników, ostateczne rysy charakteru danego

osobnika. Teraz dopiero wiat zobaczy i przekona si mo^ czen

osobnik jest w istocie i jaki bierze udzia w proc^ powszechnej okoo
udoskonalenia warunków ludzkiego bytu.

Przedstawiona powyej dziaalno konHrukci/jna umysu filozo-

ficznego (§ 17,3) odpowiada na tcm polu w zupenoci rysom charak-

terystycznym wirku nn^zkiego w zakresie ogólnego rozwoju yci:!

umysowego. Zaokrglony systemat wiedzy, nauka filozolii zna. jak-^

jednolity pogh^d na wiat, o})arty cise na w^ynikaci bada specyal-

nych, jest waciwym czijncm filozoficznym i dla tego te moglimy
jiowiedzie, e uzdolnienie konstrukcyjne zaznacza ostatni, najwysar
objaw rozwoju umysu filozoficznego.
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Po epoce dyalektyki i krytyki nasttjpiije w historyi filozofii zaw-

sze epoka pracy konstrukcyjnej nad naak% filozoficzn i znajduje swój

wyraz.w catoksztatacli myli, streszczaj%cych wyniki dyalektycznych

i krytycznych dnoci poprzednich pokolei^. Po Joczykach, Pita-

gorejczykach, Eleatach i Sofistach wysti^])ili ze swemi skoczonemi na
wiat pogldami Sokbates, Platon i Arystoteles, przedstawiajcy

wiek mzkiej dojrza^o^ci w luzwojii grockiej filozolii. ArysLotelos

szczególniej rozwin ])ierws!ze zawizki nauki, w cisem znaczeniu

t^go sowa, jako 8ystematu pojtM\ odr warzajcef^o w umyle ludzkim

budowtj wiata rzeczywistego. i*od jogo wjdywem rozwija si te
konstrukcyjna dno scholastyki, która atoli w swej jednostronnoci

uwzgldniaa jodynie /orm^ nauki, jej ustrój systematyczny, zaniedbujc

znpcinie jej tre rzeczow (str. 617), W nn\^'8zych czasach Kabtk-
ZYuaz, SpmozA i Leibnitz, Fichte^ ScHBLnra i Heoel, Scbopenhaubb,
Hebb4bt i CoMTE, a w chwili obecnej Hbbbbrt Spbngbb, Wtlhslu
WuNDT, EowABD Hasthahkt i inni reprezentuj szereg prób systema-

tycznego obrobienia filozofii, na podstawie dyalektycznych i krytycz-

nych zdobyczy swych poprzedników, uzupenianych samodzielnemi

badaniami.

Je(^li jednak, na porlstuwie zaznaczonych punktów widzenia,

zasranowimy si w kocu nad charaktrrnn Hlozoficznyni naszych cza-

sów i przyoymy do nich miar idt aliia. zaczcrpaii z ist/ity filozofii

i jej zoihi: naU*nczas wyzna musimy, e i najnowsze objawy dno-
ci konstrukcyjnej nie czyni jeszcze w zupenoci zailoó wymaga-
niom dojrzaej twórczoci na tem polu. Bezstronny badacz wspócze-

snego stanu filozofii wyzna musi, e i dzisiaj jeszcze góruj w d-
nociach filozoficznych czynniki dyalektyczne i krytyczne nad praw-

dziwie konstrukcyjnemi, a wic beztreciowe pojcia ogólne i rozbiór

negacyjny nad dodatni, buduji^ui^ prac myli. W przeszoci filozo-

fii zaznaczylimy wprawdzie stopniowe nastpstwo powyszych trzech

czynników, a wród nich i ostatniego; ale mielimy przytcm na myli
raczej jego pierwsze zarodkowo ol«ja\\ \ . MuiL-li penie jego dojrzaego

rozwoju, .hdk dziecko i modzieniec jiosiadaj p^wii wol i energi,

a zatem i objawiaj sw tre wewntrzn w pewny ( h czynach, cho-

cia czynom tym nie moemy jeszcze ])rzyznawa charakteru dojrza-

oci : i^odobnie i umys filozoficzny ludzkoci wystpuje w rónych
fazacii swego rozwoju z dnoci konstrukcyjn; ale pomimo to znaj-

duje si ona dotd zawsze jeszcze pod bezporednim wp3^em dyalek-

tyki i krytyki, zamiast zawadn niemi i uczyni je suebnicami d-
noci dodatnich, majcych na celu urobienie caoksztatu wiedzy ludzkiej.

W greckiej i redniowiecznej filozofii, przy wszelkich zawizkach
krytyki i nauki systematycznej, posiarlaj znaczenie pierwszorzdne
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pojcia i ideo ogólne, sformutowane przewanie drog dyalektyczn

przez Platona i Abystotelbsa. Krytyko, za filozoficzna, w powa-

znem tego sowa znaczeniu, bierze pocztek waciwie dopiero w pra-

cach Bakona i Kaetbzyusza, wnika gt^biej w pierwiastki zasadnicsp

])ozimiiia rlzi^ki pracom Lokka, HuikfK A, szczególniej za»4 Kattu,

a znajdnjM wszechstronne zastosowanie do gównych dziedzin lilozofii

<lopiero w naszych czusach. które zawsze jeszcze maj charakter bar-

dziej negacyjny. ni prawdziwie pozytywny, dodatni. Zyj(»my (Idtal

raczj w epoce krytyki, anieli konstrukcyi naukowej. iJopiero po

ostatecznem przezwycieniu negacyi krytycznej, po wyjanieniu przy

jej pomocy niezachwianych inndamentów wiedzy hidzkiej i jej ska-

dowych czynników: rozpocznie si^ w jrzyszoci wla^sciwy rozwój

uzdolnienia konstrukcyjnego ludzkoci, dojrzaa praca myli nad filo-

zofi, jako nauk, doprowadzajc do jednolitego i zarazem penego

j)ogh\dif na wiat. Dotd t prac dodatni przygniataj czynniki

dyalektyki i lvrytyki i dla tego nie ma jeszcze cechy mzkiej, wia-

domej siebie i rozwanej dojrzaoci.

Zaznaczony, ze stanowiska jjowszcc hue^o rozwoju, charakter

tilo/.ofii naf^/.yi li czasów, odpow iada zupLlnic ow ^^inn brakowi dojraao-

ci na polu wspuiczcsnycli objawów ycia spolrt zn(\^r>. o którym mó-

wirm oliszerniej ju dawno w swej Stnitf^i^ dwóch Jwiatih''. *tr. 1^'

i nast. Obecnie tej kwestyi na tem mityscu nie mam powodu dalej

roztrzsa.

Tak tedy pogld na rozwój historyczny umysu filozoficznego

doprowadza do przekonania, t; ogólne prawo tego rozwoju w ludzko-

ci odpowiada prawu, okrelajcemu rozwój mnysowego ycia osobni-

ka. DyaUkt}fka, wytwarzajca pojcia ogólne pod wpywem podmio-

towych porywów uczucia; myl kmjtyczna^ rozbierajca te pojcia

ogY>lne w celu dotarcia do przedmiotowych [)od8taw |K>znania, i wresz-

cie naukotm/ na wiat i)ogld. jako objaw energii dojrzaej, systema-

tycznie dziaa ji|cej : oto g(')wne momenta ti*go rozwoju. Wyst^^^pTij

one wprawdzie na jaw stopniowo, lecz nastpnie uzupeniaj si^ na-

wzajem w zasadni< zych da/iiociacli fil;^ulii. Posti^p tiloz«ttii ]>o]ega

z jednej strony na wyrówTianiu i uzupenieniu ])oprzednief^o (zyunika

l)rzez uast^j>ny, a z diaigiej na skoncentrowanem dziaaniu wszystkich.

Historya filozofii jest history rozwoju umysu filozoficznego ludzkoci

Obejmuje ona zarównf) kolejne nast|)stwo gównych typów uzdolnie-

nia filozoficznego, jak i ich czno organiczn przy stopniowem

urzeczywistnianiu istoty filozofii.
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Psychologfia rozwoju umysowego. Wyoony po-hid na epoki

i |>ra\v(> rozwoju liloznfii fij 18 i 18,i ) pozo>>itajc w :;ri>|yin /wiji^kn z poglijdon nai^zyni

ua ycif umysowo w oyulc i klasytikui-y jepo ol)ja\v<i\v lij 7. oraz 7,i,'2 i z przyju-k i-

mi), l zdolnienio (h/ackti/cznc, krf/fyczw i komutrnlicyjnf w istocie swojej olijiiwaini

pnewagi pierwotnych czynnoci umysu: uczucia, myMenia lub woli w zakresie dno-
ci ffloatoficmycb.

Duokktyka jei»t gównie wynikiem dziaania uczucia na mylenie. Wskutek tego

wfuinic dyalektyk ulega pnewanie motywom ijnbjeklywnym i rozwija sw myl
w lueninku dorodkowym. <~)dwra(a si«; tody jak moe najwicej od wiata i)rzcdmio-

fowcj^o i snuje swo pojrcia z wasnej swej treci, z zasobów swego ycia osomiczego

w imi«» pnduiiofnwfj twór^^zoi^i. Szuka te w powizaniu swych pojc raczej zadowole-

nia ostcrycziiLoo. mizeii prawdy przedniintow ej. Zna<'zonio zatem dyalektyki w rozwoju

Hlo/ofii odpowiada w zupenoci znaczeniu uczucia w ogoinyn rozwoju ycia umysowe-

go. A e uczucie, jako bezporednia czynno podmiotowa, stanowi pierwotni^ trcsc m-

r6wD0 kadego jestestwa ywego w ogóle, jak i w szczególnoci czowieka, wi,'e te
dziaanie jego na pola filozofii wyst^^puje przedewszystkiem na jaw w podmiotowych

wytworacli myli, znjdojcydi swój wyraz w dyalektyco.

Zmy$t krytyczny' obojmnje w sobie zasadnicze rysy samodzielnego, moliwie czy-

stogo mijklenia. Wyszy, filozoficzny rozwj myli, jako myli, staje sic krytyk. Ma
ona, jak i mylenie, pizedewszj-stkiem cbarakt< r przedmiotowy i rozw^a 8i<; w kierunku

rH^rodkowyni : przeciwstawia si treci podmiotowej i dy, we<l]o monoci, do pozna-

nia tego, Cl) je-r. rzeczy sani''] w snhie. Mydlenie jest tvi gównym czynnikiem kry-

tyt-zucy samowiedzy, zdajeej ^dhic -lu iwi ze swy. li •zynno.ci. a -z« zególniej z warun-

ków istotnego poztumia rzmzy. .leeli tedy w ogólnym rozwoju ycia umysiowego. po

objawach bezporedniego m-zucia, wywizuje si, pod wpywem czynników przedmioto-

wych, dziaalno myli: to rzecz naturalna, c i w rozwoju filozofii krytyka nastpuje

po dyalektyce i stanowi praedmiotowe dopenienie jej podmiotowych wytworów.
Nareszcie, teola, energkt^ ma cbaraktw podmiotowo- przedmiotowy, lio kupla

w sobie z jednej &trooy byt umysowy i zmysowy danego osolmika. a z drugiej uizo'

ezywistnia. przy pomocy czynników przedmiotowyd), dnoci podmiotowe. Tak cz-
no.c podmiotowyi h czynników tilozotii. t. j. dyalektyki pojfi- o<j('>hiy< li. z i)rzediniotowemi,

wykazanemi przez krytyk*;, przed^^tiw ia nam lównie sy»tenmt naukowy IDozofii. jako

.i.jaw jednolitej w soitie energii ums-la. i'i>tiiewa za w yciu woln \vy>-f. -puje na

jiiw jako fzyn dojrza}*, samodzielny i wiaduuiy sielde, jedynie po poprzednim rozwoju

uczucia i myli i pi-zy ich citrlem w-pódzialaniu, przeto i w dziedzinie tilozotii urzeczy-

wistnia si ostatecznj. vv\ jej po >hodu dziejowego, t. j. sy.stemat ogólnego na wiat
pogldu, dopiero na podstawie !<zorijzogo rozwoju podmiotowej d3*alektyki i przedmioto-

wej krytyki Z nich czerpie umys podniety i wskazówki do powanej pracy nad filo-

zofi i tylko pizy ich udziale dochodzi do rozwizania jej zada, w sposób czyniey

zado wszechstronnym wymaganiom umysowej dojrzaoci.

Literatur p.>ycliologi»zn. doty«zc poruszonej tu kwestyi. podalimy ju
w zna- zru-j i zci w rozdziale drugim niniej-z< j ]ira 'v. <zi zególniej przy pogldzie ogól-

nym na olijawy /yia umysoweffo 'zofi. <tr. 1 <> i ni-r. 15:1 i na.st.. oraz 167 i na<t.,).

F/apeniauy te tlan*- uwa^ja.. e iiiMjulniauic ry.-5u\v s/.* zt-*gfiiowyc: pr/<'Z dzieci przi d-^ta-

wia wyiomic II. Taink w swom dzich ; Dc iintelliyetice 1.S70, T. J, 8U i imst.: Kor-

matiun des nom.s genraux ches b s petits i-nfant-i. Zob. te W. Pbeyea, JJie Sede

des Kindea 1882, stn 203 i nast. (3*cie wyd. 18D0). (Uy za mati^ryat faistoiyczny

odiioni*^ do kwestyi stopniowego W'twarzaDia si poj ogólnych znale mona w dzie-

le W. ypKMANNA, L^hrbuch der /^c/O%i>, wyd. % r. IKJK'*, T. II, ^47—267. CJo do
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rozwoju umysuw i' <, u w ogóU*, zob. tanue T. I, 10 i uast. W naszej litoraturzo zasu-

guje w tym wzg^ldzie na iiwa^^ siscz* ogólniej wspomniana jut (str. 147) psjcholo^

A. Dyoasi8KIB6o; zob. str. 25a i nast.

2. Prawo rozwoju tilozofii, wedug Hegla, Comte a i Spencera.

Zaznaczone powyej ])idvvo rozwoju umy^h^ filozoficznego ! i? l<^ il

opiorajnc sit^ na psyclioloc^i^znycli danych, ma charakter konkri my,
faktyczny, yciowy. Wskutek tego wyjania wierniej i dokladnitj

postp dziejowy filozofii, anieli wszelkie prawa abstrakcyjne z góry

powzite, a nastpnie dopiero do ycia zastosowano. Takie prawa

wygosili w nowszych czasach szczef^ólniej Hege, ('omte i Spbnceb.

Naley si tedy^ abymy ich pogldy ua ten przedmiot zestawili, cho
w zarysach ogólnych, z wyoonym powyej.

Z pogldem Hegla na ]>ochód myli filozoficznej zapoznalimy

si ju, mówiu^c o j( go moto<lzie dyalektycznej (str. 537 i nast.). Wi-

dzielim3\ e wedug niego rozwój w o^i »e, wic i filozofii, rozpoczy-

na s'ni tez, twierdz. iiieni, przeehotlzi na>l<-iaue w anttjtc:*^, j)rzeczeme,

i nareszcie wyrównywa te czynniki w st/ntczi", w rónojedni. któru.

stijc si z czasem zn(jwu tez, wywohiji^ ten sani [)roces w zasiDSo-

waniu do nowo-wytworzoncj treei. AV ten sposób wyst^|mje na wi-

downi historyi niezmierzou« bogactwo pogh^dow iilozoficznych, zbli-

ajcych si wskazan drog coraz bardziej do ])rawdy bezwzgldnej.

Na swojrm miejscu wykazalimy fasz metodologiczny tego po-

gldu Hegla. Obecnie zastanowimy si nad nim nieco bliej ze sta-

nowiska psychologicznego.

Prawo rozwoju Hegla ma pewn podstaw faktyczn w obja-

wach psycliicznych nikeyi i reokctfi, W samej rzeczy, nie ulega wt-

pliwoci, o w istotach yjcych, wszelkie dziaanie w pewnym, ozna-

czonym kierunku, trwajce duszy czas, wskutek wyczerpania odpo-

wiednich si osobnika, ])0ciiiga za s>b przeciwdziaanie, w celu do-

prowadzenia lunkcyj ywotnych rlo moliwi^j równowagi, ^[onahy

tedy to prawo ak<*vi i ii aluyi zastosowa w pewnym stujniu i flo

rozwoju liio/olii i w tym duchu wyjani jej j)0chud. Ale Hegel t^am

nie sprowadza bynajmniej tego pochodu do dziaania owych czynni-

ków biologicznych, lecz pozostawa w sforze formalnycli tiinkcyj my-

li, twierdzenia i przeczenia, i zadawala si czysto abstrakcyjncm

sformuowaniu zaznaczonego prawa.

Wspóczesna filozofia zawdzicza wprawdzie Heglowi zastosowa-

nie idei rozifoju do ogóhi^go poglclu na wiat, oraz okrelenie najwy-

Digrtized by Go



§ 18/2. UEOEL, COMTK l SPENCEU. 631

damiejszych monieiiluw myli oderwanej {zoh. str. 22 \. oraz 538);

pomimo to okazuje si, e jego formua rozwoju pozbawioni jest

treci yciowej, a wi^* i prawdy rzeczywistej. Hegel reprezentuje

w tej kwestyi pierwotn górnolotn dyaiektyk^, nie pozbawion by-

najmniej znaczenia ze wzgldu na swe poj^ia ogólne, lecz zawieraj-

c w sobie jedynie nieokrelone zarysy dalszych poszukiwa na tom
pola. Dla abstrakcyjnych wyrazów rozwoju: twierdzenia, przeczenia

i rónojedni, zaczerpanycb z dziaania myli oderwanej, naleiJo od-

nale momenta konkretne, zdolne napeni formu rozwoju treci
yciow i nada jej charakter faktycznej rzeczywistoci. W tym za
celu okazaa sitj ])OtrzLba przenie cat^ kwe.styt^ rozvvi>)u iilozofii

z dziedziny ogólnikowej dyal<'ktyl<i na pole szczegóowych objinv('>\v

ycia oraz dziejów i ua tem polu podda odpowiednie dane rozbiorowi

itrytycznemu.

To zadanie krytyczne w kwestyi rozwoju tilozo^i usiowa roz>

wiza Oomtb i doszed w tym wzgldzie do znanej teoryi trzech

stanów umysu, znajdujcych swój wyraz w toloii, mHaUzyee i fiUzo-

fii pozyfywntf. Ta ostatnia, po przezwycieniu poprzednich stopni,

przedstawia, wedug Comio^a, najwyszy i jedynie naukowy czynnik

filozofii. Wspomnielimy i o tym ])0gh\dzie [>rzy krytycznym rozbio-

rze ogólnych zasad pozytywizmu (str. 270 i nast.). Tu zatrzymujemy

bi znowu jedynie na kwestyi rozw^oju filozolii.

Pogld Comte'a zaznacza niewat j.iiwie wany postp w porów-

uaniu z pogldem Hnga. Przcdcw-zystkit in \vvst;|)nje tn w ^\vr

prawa czynnik knitj/c:ni/. pr/.yiuiininicj w tonryi. (Jomtc nic wyi^lasza

swej formuy rozwoju Hlozotii z lukim «iogmatyzmem. jak licgel; nio

jest ona u niego wynikiem bezporedniego zaufania w prawi- ))od-

miotowych wytworów dyalektykL Czuje on potrzel)^ nsprawiedliwic-

nia swej formuy przy pomocy przedmiotowych danych, szczególniej

nauk specyalnydi. Z dm^ej atoli strony, przy bliszym rozbiorze

rzeczy, okazuje si, e krytyka rozwoju filozofii, uskuteczniona przez

Comte*a^ zamiast opiera si na faktach i wyprowadza z nich odpo-

wi<xlnie wnioski, kierowaa si wyi^eznie tendeneya opozycyjni^.

Wskutek tego, pomimo pretensj-onalnej nazwy pozyt/wizmu, przedsta-

wia i w tej kwestyi raczej czynnik negacyjny, ni dodatui, budujcy.

T tak. i:H' Tiurhi') s]>ostrzedz. e naprzód sama idea rozwoju ma
n Coiatc a cliarakic-r przewanie negacyjny. Rozwój howiem nic po-

lega, wedug niego, na nieprzerwanem funkcyonowaniu pierwotnych

czynników ycia umysowego i w wyszych stopniach rozwoju ^zr>b.

wyej str. ~)78 i nast.); lecz uskutecznia si wycznie dziki zupeue-

mu zniesieniu poprzedniego czynnika przez nostt^pny, wit^c drog bez-

wzgldnej ncgacyi. Metafizyka, jako drugi stopie filozofii, jest, we-
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(Wnp: Conitc^a, iH'<j;afv tculop^i. a filozofia pozMywua, jako stopio

najwyszy, jrst nogacy zarówno nietatizyki, jak i teologii. Wj. u-i

nie dziw, e z takiej sumacyi zaprzecze uie moe powsta nic 1"jzv-

tywncgo, w prawdziwym znaczeniu togo sowa, c cala liJozotia i ^ni-

te*a» o ilo ma charakter orygiualny, wyczerpuje si zupenie w kryty-

ce negatyjnej.

Prócz tego nie mona pomin i innych brak<')w, waciwych

^wielkiemu prawu** Comte'a. Ghromieje ono nader dotkliwie i pnsy

ukresleniu zasadniczych momentów rozwoju filozofii.

Teologia, nawet w pojciu Comte'a, jako poetyczne uoBobienie sil

przyrody, nie jest wcale objawem filozoficznym^ lecz wy|)lywa z dzia-

ania odrbnego czynnika ycia iimy«lowe^?o. który w swym rozwoju

nic wvdajc w on:<)le adnej filozotii. wit^c te nic moe wyda lilozotii

pozytywnej, a znajduje sw<'»j w\ laz w religii. lu ligie za sam Comu-

uznawa za objaw >anioistn\- w porównaniu z til"zoti, i (ll<i tego

jbok filozofii pozytywnej usiowa zaoy równie i now pozytywii

religi. .Takie, wobec tego, luoe mie znaczenie da rozwoju iiiozotii

teologia, zczona jak najcilej z wiar reb'gijny Na jakiej zasadzie

teologia moe ucliodzi za pierwszy skadowy moment, za punkt

wyjcia w rozwoju filozofii, jako filozofii?

Pojmujemy dobrze donioso religii, wi^c i teologii, w ogobiym

rozwoj\i ycia umysowego czowieka; mówilimy te o tej doniosoci

niejednokrotnie w niniejszej pracy (zob. szczególniej str. 118, 163,

oraz § r2.:{ . Ale wanie z powodu samoistnego znaczenia religii,

stwierdzoneg<i iaklanii. nie mamy prawa uznawa jej za przemijajcy

moment ro/w ojn un^ysowi^go, ani za jidn z form, choby pierwotu

f}l>:ofil\ lecz widzie w niej mulimy konieczny skadowy czynnik

ycia mnysowego w ogóle, rozwijajcy sit^ równolegle wzglt^di-m lile-

zolii od pierwszych swych zawizków a do objawów waciwej doj-

rzaoci. / tego za wynika, e przejcia ewolucyjnego od religii

i teologii do filozofii nie ma woale, podobnie jak w rozwoju euibryc*-

nahiym wyszych organizmów, serce nie przeksztaca si^ w mózg, lecz

rozwija si<^ samoistnie, równolegle z mózgiem. Teologia zamieszczon

tedy zostaa w formule Comte"a bez wszelkiej podstawy, dziki wy-

<'zne tendencyi ncgai \jni'j wykazania, e nie bierze adnego udzia-

u w rozwoju prawdziwej filozofii, e raz na zawsze wykluczomi by

winna z j<*j zakresu.

Ta >ama u ndenrya negacyjna kieruje pogbtdem Comte a ua

metafizyl. Tu jctlnak ta tendencya tcm mni'j j«'st nprawnioua. r
pojt^i ia metafizyczne stanowi integraln cztjs wszelkii-j, tiloz<>Hi. ui''

wyczajc lilozotii pozytywnej Conitc a. Ppjtjcie przyrody^ jako ustn*-

jn, ol)<\jmnjeeg<j wycznie zjawinka tyczne o pewnych cile okri-
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sonych "wasno' iach, dalrj ])0]V»( ia: óUj/ i ruchif, pr:es7'i'iti i e:>i6H^

przyr:ifni( i celu, zjminska i hfitfi/, fnaten/t i ducha i t. p., nywain;

przez Gomtu a bd w znaLzvinn „pozytjwiiem," hiyi jako przt cimiot

negacji, s ogólnemi pojciami metafizycznemi, dotycziiccnii istnienia

powszecinego, bytu izob. str. 279). Zamiast tedy wykaza krytyezme

znaczenie tych ogólnych pojtj metafizycznycli w stopniowym roz-

woju filozofii; zamiast okreli cile ich udzia uprawniony w tym
rozwoja i w ogóle wczy ich fonkcy w proces yciowy umysu
ludzkiego: zbywa je Comte lekko jako objawy przejciowe, nie maj-
ce niby adnego znaczenia dla filozofii, lece zupenie za obrbem
jej „pozytywnych" zada. Ztad powstao owo zdanie negacyjne, za

Comte'm dotd tak cztjsto iK^zmylnie |)owatrzanc, o bezwzgldnej

sprzecznoci ponii<i/v metafizyk i filozofi naukow zob. str. lOo

i iiast.'. Tvnuzas»ii! negacya odinwnii- do owych poj, '/aniiast

je wyjani, umemoliwia |)iawidlowe rozwizanie najistotniej.szych

zada tilozolii. T negacy Comte i jego zwolennicy udowodnili tyl-

ko, e w kwesty i rozwoju filozohi zajmuj owo skrzywione stanowi-

sko, o którem mówilimy, dotykajc zbocze w rozwoju zmysu kr>'-

tycznego (str. G08 i nast.). Z tego stanowiska wykaza wprawdzie

mona bardzo jasno strony ujemne pogldu dyalektycznego na t
spraw, ale to nie zawiera w sobie adnych danych do jej prawdzi-

wie pozytywnego rozwizania, do naukowego na ni pogldu.

Dno do bardziej dodatniego rozwizania kwestyi rozwoju

filozofii, przedstawia Herbkrt Spknckr w swym Systemacie filozofii si/n-

tetifczncj tzob. wyej <tr. 14 i nast. >. Wedhiir niego, rozwtij u.skut c( /uia

si dziki ]n'<tf rsom dnferenc}/ li-ni i inUffmaji zasadnif^zych czyni)ik<''W

bytn. ]*icrwotna uieokreslojia jednorodnor tych czynników potllega

naprzód rozkadowi, a nastpnie z rozoonych ]>ierwiastków wytwa-

rzaj si rozhczne«fcii/7i«nt(i, agregaty, które wskutek dalszych procesów

dytercncyacyi i integracyi wydaj w kocu najwysze, wielce zoone
i skomlikowane o1)jawy ycia. I ycie umysowe czowieka, wic
i filozofia, rozwija si, wedug B|)eucera, na )odstawie tego prawa

(zob. szczególniej jego IHerweze zaead^t rozdz. 14 do 18-go: Prawo

ewolucyi).

Pogld Spencera na rozwój czyni ju bardziej zado wymaga-

niom rzeczywistej nauki lilo/j .ticzuej, w przeciwstawieniu do abstrak-

cyjnej dyalcktyki Hegla i n^gacyjnej krytyki (Jomte'a. Ogólne poj<^-

v\v ewoint \ i i jej skaduw o i zynniki otrzynuij tu ju wyraz bardziej

dodatiii. pnzyfyuTiy. w ]i''\vii\( Ii realnych czynnikaei bytu i znajduj

swe wyjanienie na potisLawir izyki i biologii. Rozkad, dylerr-ncya-

cya pierwiastków bytu, podobnie jak i skupienie, integracya w- wy-

tworach syntetycznych ycia wszechwiatowego s faktami codzienne-
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go do\viad( z«'iua. Wspomnielimy te o nich w innym zwizku.

])odHajc rozbiorowi ])0 jcia ogóu i szczegóu (str. 121 i nast. . Dla

tej uLznoci z iikiaiui, [trawo rozw*»iu Hpcncera nie wznosi si ponad

rzcM'zywi-<to y iow. w sfciy nadoV)o(;zne poj ogólnych, jak to

widzimy u licgla; ani te nie poprzestaje w duchu Comte'a na okic-

ltiiiiach ncgacyjuych, zastosowanych tcndonc3'jnio do ciasnego zakresu

pewnych tylko objawów ycia umysiowego (do teologii, metatizyki

i filozofii, pojtej wycznie jako zestawienie wyników nauk specyal-

nych). Przeciwnie, u Spencera prawo to, pomimo, o opiera si na

rozlegem pojciu wszechbytu, wyprowadza jednak tre swoj z pe*

wnych empirycznych danych ycia rzeczywistego.

Z tern wszystkiem formua rozwoju Si>encera nie wy<]ajc si
nam wystarczajc. Jest ona naprzód zawsze jeszcze zbyt abstrak*

cyjni^. LZ\U, wedug wyjanioni*j po\s'ycj str. (i(>5) t<»rniinologii. zbyt

dyalektyczn. Logiczne wyrazy rozwoju w teoryi llet^ki: tez. anty-

tez i syntez, Spencer zastai>i} wyrazami maiematyc znemi, przy

czcm dwa pierwsze niomenUi H'gla odpowiadaj dyfercncyacyi.

a czynnik syntezy schodzi si<; luudzo bHzko z integracy. Prawda,

e i pod tym wzgh.-tlein tormuAa myliciela angielskiego zaznacza po-

stp znakonlit3^ O ile matematyka wyjania dokadniej i wnemiej

rzeczywist budow wiata, amoli abstrakcyjne kategorye dyalektyki,

0 tyle te Spencera formua matematyczna rozwoju zblia si bar-

dziej, anieli dyalektyczna Hegla, do wytlomaczenia owego zjawiska

wszechwiatowego, które rozwojem, czyli ewolucy nazywamy. Dy*
ferencyacya i integracy, jako wspóczynniki tego rozwoju, bardziej s
zrozumiale i do wiata ])rzcdmiotowego ])rzystosowane, anieli twier-

dzenie, przcczeiiit 1 ruuujt Minia, które, jako fuukcye samego bytu. uie

maj w g]"uncie rzeczy jasnego srusu.

Ale i matematyka jt-si z natury swojej nauk zbyt abstrakcyinn

1 formaln, aby moga suy choby za analogi do w\'janiciiia

pierwotnycli czynnilców it/cia wszechwiatowego, a tem nmiej, aby si

nadawaa do wiernego okrelenia jego prawa rozwoju (zob. str. 'óó2

i nast., 351) ). Podstaw w tym wzgldzie powinny by same objawy

ycia, konkretne, faktyczne dane ruchu yciowego, wyk^ujcc w spo*

sób naoczny owe czynniki, które w nim bezporedni udzia bior.

Spencer ma wprawdzie, jak to zaznaczylimy, na oku te faktyczne

dane, ale w sw<«j formule nie okrela ich dokadnie, lecz wyraa je

lyll^o za pomoc analogii matc^matycznej
;
przez co powraca znowu ze

sfery realnej ycia, na pole oik rw anych poj i dyalcktyki.

Drugim, nie mniej wanym powodem, dla którego powysioj

formuy nie moemy uzna bez zastrzee za wystarczajc. je<3t

okoliczno, e zasadniitze cz^^nuild rozwoju Spencer wyprowadza
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z rozbioru mszyoh. objawów bytu fizycznego i za ich. porednictwem
usiajo wyjam wy^^ze objawy fyeia, zamiast^ odwrotnie, uzna, ze

prawdziwe czynnniki rozwoju wszechwiatowego wystpuj na jaw
w najtmfiuych objawach ycia, e zatem te wanie objawy dostarczaj

dopiero odpowiedniego materyalu naukowego do okrelenia owych czyn-

ników zasadniczych, czyli j)rzyczyn caUgo procesu rózwojowego. Ze

h^tanowiska krytycznej metodologii, bez Wiit pienia racjonalniej uzna
najwyszy objaw ycia, duch celowo dziaajcy, za czynnik pierwotny,

zu^uclniczo (.lauy, nic iilegajucy (l;ils/. )iiii rozbioro\W, aniili l)rzyj
byt fizyczny, bezmylny i szczupy z;ilvrt < j^'go wasnoci za taki

czynnik pierwotny i z niego dopiero, drog wj-nniszonej argumenta-

eyi, wyprowadza to, co z nirp^o nigdy ani logicznie, ani fakty<ziiie

N\Tprowadzi sit^ nie da. t. j. najwysze objawy ycia, ducha, chobym

ludzkiego, celowo dziaajcego. (3 metodologicznym bdzie takiego

wywodu wyszych czynników l'\tn z niszych, nawet ])rzy pomo-

cy rozwoju, mówilimy na swojem miejscu (zob. str. 578 i nast.,

oraz 624).

Tendencya naturalistyczna, wypywajca z dogmatycznych, ni-

czem nie uzasadnionych uprzedze materyalizmu, zbyt jeszcze jest

panujc w umyle Spencera, aby i jego formua rozwoju nie nosia

na sobie tego pitna. Zaprzeczenie samoistnoci czynnika duchowego

w wiecie i wyq)rowadzenie olijawów myli z czynników tizyLznj^cli

wchodzi w skad jego sy^^tematu lilozufi<'znego. jako dogiiKit zasadni-

czy-, niby „naukowy." Wskutrk tcp^o pogid jego na wiat nir iii't'

obejmowa praw rozwoju czynnika duchowego, jakohy pierwotnie

w bycie wcale nie istniejcego, lecz wbrew faktom nadaje temu czyn-

nikowi stanowisko podrz^ne, pochodne i wtacza jego objawy ycio-

we w kategorye fizyczne, przeistaczaczajc samowolnie ich charakter

rzeczywisty. To te formua Spencera nie jest zdoln wyjani nale*

ycie ani stopniowego rozwoju umysu filozoficznego ludzkoci, ani

w ogóle dziejów filozofii.

Porównywajc ])owysze pogldy Hegla, Oomte^a i Spencera

z wykazanem przez nas ]rawem rozwoju umysu filozoficznego.

18.1
!,
zaznaczy przedew.szystkiem musinw, » prawo to uzupenia

w .swoim zakresie formuy tych mylicieli. Zasadni* /u momenta tego

]>rawa: poj^ria ogólne <'zyli dyalektyka. ich rozbiór czyli krytyka

i nareszcie nauka filozoficzna, jako dojrzay wytwór uzdolnienia kon-

strukcyjnego, zgadzaj si pocz^ci z momentami rozwoju, wykazaiie-

mi w roztrzsanyci powyoj formuach. Pierwotny r zynnik dyalek-

tyczny odpowiada tezie Hegla, oraz metafizyce Oomtc'a i pierwotnej

jedni Spencera. Dalej, krytyka czy si w rozwoju filozofii zazwy-
czaj z przeczeniem; wi^c staje si antytez, a jej czynnik rozbiorowy
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jfst [)r()(-cs('in flvt'<-n,'ii(.-vacyi. Nareszcit*, nauka tilozuticzna, jako cao-

ksztat wifclzy zasadniczej, ma charakter sjntetyczny i pozytywny,

jest wynikiem integra{yi.

Istniej jednak z dnigit j strony i wane rónice pomi^oUsy for-

muami wspomnianych mylicieU, a nasz. Gówna na tern polega,

e nasza formuek jest zupenie kmkretn^ e si opiera na najoczy*

wistszych dla czowieka danych wszelkiego w ogóle rozwoju, a mia*

nowicie na faktach ycia umysowegOt na i^s^^chologii. Có howiem
daje nam dokadniej pozna zasadnicze czynniki rozwoju, jeeli nie

wasne yciowe dowiadczenie, wasny ruch umysowy od dziecistwa

a do liojrzalnci y 'V\\ {)r/.c<l stawia si nam najprusuzy i uaji>rzyst^-

pniejszy dla uiuysu ludzkiego tiii> rozwoju: typ, który nas w og'M<

najnuwiclza na idet^ rozwoju i bezi)Orednio zapoznaje z jep^n wybii-

nenii momentami. Do naleytego bowiem zrozumienia taktu rozwoju

wiedzie jedna tylko droga, ta sama, która wiedzie w ogóle do po-

znania i zrozumienia wiata, do wytomaczenia jego przedmiotowyck

objawów, a drog t jest dowiadczenie we\^Titrzne, w ogóle ycie

umysowe, i wyjanienie wszelkich przedmiotowych danych z jego

pimktu widzenia (zob. str. 85 i 548 i uast). Gdybymy nie dowiad-
czali w samych sobie i na sobie rozwoju, gdyby ycie umysowe nie

doprowadzao do naszej wiadomoci gt<'>wnyc]i jego momentów: na-

tenczas nie mówilibymy wcale o rozwoju wiata przedmiotowego

i nie mielibymy monoci ])oznae go, bo nie posiadalibymy, e tak

powiem, organu do przcj«^cia danych, wiadcz^cych o rozwoju ze-

wntrz nas.

Przekonywamy si<^ tc<Iy, e ty]0Wych i podstawowych objawów

rozwoju, majcych suy za punkt oparcia dla wyjanienia reszty

objawów, nie mona szuka w wiec ie zewntrznym, w niszych sfe-

rach bytu i ycia, lecz w faktach umysowego rozwoju czowieka.

Przystosowanie typów ni.szego i'o<lzaju do objanienia wyszych ob-

jawów ycia nic doprowadza nigciy do celu; przeciwnie, jest powo-

dem cigych nieporozumie i trudnoci, nie dajcycli si usun
])rzez adne sztuki dyalektyki i krytyki. Nisze typy rozwoju, nato-

miast, staj si^ atwo zrozumiaemi, gdy znamy czynniki rozwoju

typ(')w wyszych i njwyszyel. W owych bowiem typach niszych

dziaaj tc same czynniki zasadniczi.. co w wyszych, z t tylko

rónica, e ich dzia.niic jiM/ostaji' jcszczo w [irwnem ukryciu, < uic

wvkazuj jeszcze w ziipciiHsei czeon (iokouar sa z<l<«liie. Dla teg^.'

wauii^
P'^j^'^'

iiiu.simy za post(;prm dziaania tych « zynników a d"

objawów najwyszyci i z nich dopi*Mn wyprowadzi wnioski co do ici

istotnej natui y. Wtedy, przy ]K)mocy tych czynników, wyjanienie od-

noiiy<^li faktów prz(^dstnwiii daleko mniej trudnoci i doprowadza d<»
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jednolitego pogldu na badany szereg objawów bez wszelkich

sztucznych wysików.
Powysze uwagi stosuj si i do danego wypadku. Widzielimy

bowiem 18), £e historyczno dane, dotyczce powszochnego rozwoju

filozofii, odpowiadaj w zupenoci przedstawionym charakteiystycz<

nym momtmt-om filozofieznt'»^o uzdolniouia osobnika. Jak tu, tak

i tam, czyiiiiiki: dyalektyczny, krytyczny i koiistmkryjny, wskutrk

kolfjiiogo nasT])st\va i stopniow<'go uzupeiuiania swej dziaJaliioci,

staiiowiii istott^ mii\>li»\ve^o rozwoju czowieka i wyjaniaj w s[)<,)S(>b

naleyty wszechstroime urzcczywistuienie lilozotii, jako odrtjbuego

objawu ycia w dziejach ludzkoci. To te sdzimy, e ta kio kon-

kretni', na psyt liologii oparte okrelenie prawa rozwoju filozotii bar-

dziej si zblia do prawdy, anieli przedstawione, przewanie abstrak-

cyjne formuy Hegla, Comte'a i Spencera.

Prawo rozwoju niozolli wedug naszych mylicieli, szcze-
gólniej Tyszysklego. T.it- ratun.'. ilotyrz;vi\ zasad filozofii Hegla, Comtk a

1 Spencera posialimy w xaziia< zoiiyi li powyej miejscai li niniojszoro dzioa (zob. to
-j»i> aiitorwi Nin zatrzyiiujoiuy sir /^item nad tymi mysiiidanii lo<z dopeniamy tu

rozbiór icli tormul roz^'oju wzmiank o odnosny(;h poi^ldacli naszyelj tilozofuw.

Mówic o $o»nnku filon^ do yi-ia .>'])olecznc<j^o, wspomnielimy ju o z<hiniacli

Tbbntowskiboo, LiBKTA i C^iEszKOWsKiBoo CO do filcHofii poldkioj i sowiaskiej, jako

wyczekiwanej najwjKszoj opoki filozofii w ogulo <8tr. 409 i nast, zob. te, comy po-

wiedzieli o naszej nowszej hi^toryosofii m str. 337 i nast.). Ol>ok niotywfiw narodo-

wych oddzia^nffiriy w tym wzrldzie na naszych mylicit li i pewne czynniki tzy>ro filo-

zoficzno. Trentowski odrónia zmys i romm, majce < harakter enipirA'i?zny. od zdol-

noci ducliowyeh umu i umysu i przec iwstawia im mysf. jako jedni": wszystkich tyeb

• zynnikw. wyrajjj.^fa. <i«' w tilozoHi polskiej. f-inKi/r znowu nazywa rozum T^mtow-

ski^LT" j/r:cohi'a/ii<i. iiMi> -I — n\'jn/,i <i.:iii4L a my-l - obndm i widzi w o^Jtr^tni'*! naj-

wys/.i pot^pf umiii<,z. która wydala wiat diirlia i wiat inateryi. i objawia swt.* tlzia-

Uuiv w filozotii wyolirani twórczej, prz<^ciw8tawiaj:\eej si poprzodnim filozofiom rozumu

rozbiorowego. Cibszkowski nareszcie w swej hbtoryozolii odrAnia opoki panowania

j/rtedmiotmeoiei i podmioiowofei w rwiecie staroytnym i rbrzecjasko-germaskim od

ttnpocsynjcej si filozofii) polsk opol(i inAi i c^i^ii (zo1>. wyej str. ^—'26).

Wfizystkie powysze pogldy naszycli filozofów zi? rszkoy llr<Ja zawieraj w so>

hif* niewtpliwie bardzo donioso czynniki. kr'iro zasuguj na uwzgldnienie przy szcze-

góowcii wyjanieniu prawa rozwoju. iVum\ one równie z?i podstaw objawy arcia

uniysowego. jako typy pow-7r>( ?int"_r'> riieliu yeiowof^o. Ale pcip^lndy te l.i. zr! ^i je^z-

c/M i#cile z wadami dy;iIcK-r\ ki hr-lo kioi. o ktry<')i mówilimy wyej i -tr. i ii;i-t.t.

Nitjazcrazy i z«idzeui iiujliaidzi»ij konkretny iHt|2:id na rozwój yti;^ uiny:?loWf;ii

ludzkoci z wczeniem filozofii, wyoy n na.s Au. Tyszyski, powicajc temu przed-

miotowi dzido awoje: JHetwne zasady krytyki potcneckwj (zob. wyej :jtr. 28 i. 'I'y-

Myski piscprowadza wRzechatronnie analo^^i pontidzy rozwojem pojedynczego otsohnika
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i rdjej liiil/kWfM. Na toj zasml/ci^ przyjnjujo iia>tj)iijiioc' okr»'<y ro-^woju: li Okn -

/iHttioidf^cfnu i. ^\^w^':^\\ ztni/sói(\ jo.-tto stan barbar/.yiHtwa i ijt«iwzgj»;ancgo panowj

Ilia prayroly nad czowiekiem; 2) Okres dziccisltca^ doba pamici czyli j>o4/i«, obej-

mujca „krajo piorwone" ; S) Okros nUodoki, czyli doba /anton/i, do której, jak wi-

dzielimy wyej (str. 250), Tyszyaki odnosi nTazeni i cay rozwój filooofii reckiej,

oraz filozofi motafizytsn nowszych czasów, jako poezy mylow; 4) Okres wdn
mzkirgo, polc^^ajry na przewadze duchu nad ciaem i dcy do wytworzenia z iadz-

koci ^jednoci dachowcy/' Okres ten oltejmuje dzieje chrzecijastwa. 1 filoz.»tia w?t<.-

puje. wcfUiicr Tyszyskicgo. w okres mi^/kicj dojrzaoci, gdy w micj«5fp do -eka dya-

Ickty /ny l ii i kryty/nyt h pr/yjmuje za [iCKbtawij ^prostot; sdu" 1 rozwija w swoiiu

zakre.i«' ii.i-;iily /y- iowo hrcscijanstwa.

Z powy.^zt gu okazuje si«;, e 'lVszyii>ki szuka uzasadnienia da swego poj^idu ca

rozwój ludzkoci w antropologii i psycliologii, orM w konkretnych danych historyl. Alf

z drugiej strony nio czyTii zado wymaganiom krytycyzmu filozoficznego, opierajc

nawet i w tej kwestyi zasadniczej rozwoja umysowego na dopoatycznej wimt
w bezporednie wiadectwo tak zwanego ,^y8n powszechnf^go,** czyli zdrowego roz-

sdka (zob. wyej str. 669).

3. Prawo rozwoju filozofii w stosnnkn do powszoebnego

prawa rozwoju.

Wyoona przez nas formua rozwoju filozofii (§ ld,i) wystawio-

n byó moe atwo na zarzut, e jest zbyt ciasn, szczególniej w iio-

równaniu z rozlcgomi formuami Hegla i Spencera. Monaby jm)-

wiedzie, e, zaczerpana wycznie z umjrsowt go rozwoju czowieka,

nie nadaje si do szerszych zastosowa, a przedcwszystkiem, e nit*

wyjania wcale faktów rozwoju powszechnego, w szczególnoci roz-
j

woju wiata fizycznego i jego skliiilow yrh czynników. Z tej okolica- ;

uoci mógby le kto zaczerpa zarazem argumentu kiyryi zno^"
|

przeciwko naszemu zdaniu metodoloi::icziir]iiu o liouieczno, i wy jani-.-
\

nia nisz>'cli objawów wiata prz}^ pomocy czynników, wykrA*tych
jw dziaaniu objawów wyszych i najwyszych (zob. str. GM i nast.

Wszechstronne wyjanienie i odparcie tycli zarzutów ^vymagaj-

by szerszych metodologicznych i metafizycznych docieka i nadto nit*

dotyczy wprost naszej nauki, majcej za przedmiot tylko rozbiór za-

sadidczych poj o filotofti. Chcc jednak w zakresie ram mniejszej

pracy usprawiedliwi choó w czci donioso wykasanego prawa

rozwoju umysu filozoficznego, dodamy tu kilka uwag o jego tre^

powszechnej, wszechwiatowej.

Pcjcia ogólne (dyalektyka), rozbiór (krytyka i si/semat na<iXvc

filozofii (^kuiistrukcya". jako wyrazy najwyszego, dla refieksyi filo7

ficznej bezpoi-odnio dostt^pnego typu rozwoju, bo rozwoju iiaszti;

wiasnego ycia umysowego, zawieraj w sobie zarazem jak najwyii*
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nicj zasadnicze czynniki wszelkiego w ogóle rozwoju w wiecie. Nie

tnidno si o tem przekona przy pomocy danych, dotyczcych roz-

woju w iimych dziedzinach bytu. Naley tylko wyrazy naszej for-

muy w sposób odpowiedni zastosowa do nowej treci, rónej od ob-

jawów ycia mnyslowego, a wtedy ujawni ii jasno, e wykazano

przez nas czynniki rozwoju d/.iuaj i na polu objawów, zaliczanych

zazwyczaj do oso^m
j

kiitf^^oryi wiata fizycznego. <'zyli ])rzyro(]y.

I tak, za pierwotny jnoment rozwoju przyrody naley kctniccznit'

uzna pewne czynniki powszechne, obejmujj^c c zasadniczo jrj ruci

w oznaczonym kierunku; rozwój bow Ii m jest z istoty swojej takim

ruchem. Te czynniki powszechne, bt»tcc, e tak powiem, dusz m-
chu rozwojowego, jego kierownikami, odpowiadaj zupenie czynniko-

wi dyalektycznemu na polu ycia umysowego^ t. j. pojciom ogólnym,

ideom. Czeme bowiem 8% tak zwane prawa przyrody, wystpujce
bczpc rednio na jaw w ruchu materyi pierwotnej i w jej uksztato-

waniu, jeli nie czynnikiem ogólnym^ okrelajcym z pewn we-

wntrzn, imancntn prawidowoci dziaanie matezyi, w ogóle sub-

stratu wszeclihytu, wic i jego rozw^oju?

A\ h la u prawdzie dowodzi, e wszelkie prawa s tylko wytwo-

rami uiuysu, wynikajcenii wyu( znie z porównania taktów szczegóo-

wych i zjcdnucz( nia w jedne ahst nikey jn cao ich wspólnych ry-

sów; e zatem nie mona uzna ]>raw za realny czynnik istnienia,

a tem mniej ich uosobi w jakikolwiek sposób. Mówilimy o tern

w rónych miejscach tego dziea ob.sz(miej (zob. szczególniej str. 122

i nast., 362 i 378). Przekonalimy si w samej rzeczy, e sformuo-

wane naukowo przez umys ludzki prawo, nie mo^ uchodzi za rzecz

istniejc samoistnie poza umysom. Ale pomuno to, czy nic ma
W reeczywistoci czynników, odpowiadajcych naszej idi prawa? Gzy
wasnoci wspólne w szeregu zjawisk, fakta, które wykaznja ich sta-

o, jednostajnoó i czno w kierunku rozwoju yciowego ; sowem,
czy zasadnicza jedno i powszechny zwii^zek skadników przyrody,

nie maj charaktem realnego, nie sa ezynnikami przedmioowemi, dzia-

ajcemi w przyrodzie, usprawiedliwiajcemi naukowe pojcie prawa

i jego sformuowanie?

Otó, te wanie ]>owszechne, zasadnicze czynniki bytu, dziaa-

jce w sposób jednostajny we wszystkich szeregach zjawisk, bdce
podstaw naszego naukowego pojcia praw wiata i jego rozwoju,

odpowiadaj w zakresie wszechbytu ogólnym pojciom w rozwoju

ycia umysowego. Ze wszystkiego, comy dotd zarówno w oznaczo-

nych w tej chwili miejscach, jak i przy rozbiorze idej, twórczoci,

celowoci, oraz stosunku filozofii do nauk [)rzyrodniczych powiedzieli

(§§ ® i wynika, e óW czynnik powszechny, stay i jednostajny
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W chaosie zjawisk szczegóowych, wiecznie zmiennych, pci mona
jedynie jako ule, mydl, przenikajc surowy matoryal bytti swoj
treci ogóln, niezmienn. Tylko idea, jako objaw ducha, zawiera

w sobie tre o charakterze powszechnym* niezmiennym, we wszyst-

kich szczegóach stale powtarzajic\Tn si; tre, dajc si<j wyrazi
w formuach logicznycli, matematycznych lub usyi holo^iLzuych. A ta-

k tre(' zawieraj wanie tak zwano prawa prz3'rody.

.VU' choby i kto. z powudii pnnlyK^kcyi dla dogmatów natnra-

lizmu, nie chcia sit^ zgodzi na takie \\ v]a>iiir]iic zasadnicze praw

l)rzyrody: zrtwsze wyzna jimsi. e pierwotayui czyuuikieni w rozwo-

ju wiata s uwo offólae i jedwtsUtjae waciwoci, które ii^ighi na< do

mówienia o prawach wiata i które odj)owia(hxj ideom ogoUiyni

w zakresie ycia umysiowego. Tu i tam s to czynniki j)ow.szechnH,

jednostajne danego bytu. wchodzce w skad wszystkich póniejszych

momentów jego rozwoju.

Czynnik krybfctnyy rozbiorowy, w rozwoju wszechwiata wyka-

za szczegóowo Spencer pod nazw dy/erencyaryi, w przeciwstawnosci

do jaowej antytezy Hegla. Z pierwszego wejrzenia mogoby si

zdawa, ia pomidzy owemi dwoma wyrazami rozwoju: krytyk
i dytercncyacy. nie ma nic wsf)ó!nego. a szczególniej, e dyferen-

eyacya. jako czymiik rozwoju w wiecie przedmiotowym, nie daje si<^

sj>i(>\vatlzi do proces<'iw umysowych. A jednak atwo wykaza, r
i ten czynnik staje si <lla nas zrozumiaym i moe by odpowiednio

wvjiisui(.u\'m jedyuie ze stanowiska procesów lunyslowych ycia pow-

»ztx4in<'icn

IJyJlercncyucy a, jako rozkad pierwotnego stanu skupienia mate-

ryi na objawy odrbne staje si momentem rozwoju^ a wic róni

si od chaotycznego rozpadnicia si pierwszego lepszego kon-

glomeratti na czstki skadowe, jedynie dziki tej okolicznoci, e
wynikajce z dyferencyacyi czynniki speniaj pewn szczegóow
funkcy, jako rodek pomocniczy dalszego postpu. Wskutek bowiem

wzajenmeoo {przystosowania si do siebie i zespolenia tych czynników

wytwarzaj si coraz peniejsze i dojrzalsze objawy ycia. wiadczj
o Unn zarówno rozkad pierwotnej materyi kosmicznej na zawizki

])ojedynczycli cia niebieskich, jak i rozkad komórki organicznej m
zawizki ji<»wych órma<yj o cise okrrslouycli czynnociach ycie-

wycli, w ogóle wszelki rozkad w ro/woju yciowym jakicgokulwitk

jestestwa. Wykazuje to szczegóowo embryoiogia w zakresie rozwojn

ycia organicznego. Taki za rozkad i)ierwotnej jedni, jako funkeya

w szeregu zjednoczonych wspóczynników, urzecjsywistniajcych coraz

pobiicjsze objawy yeia, jest oczywi( ie procesem, który dokona si

moe tylko pod wpywem pewnej myli przewodniej, celowej. Ona
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to wyjania jedynie, dla csego proces rozoenia nie przybiera cha-

laktem chaotycznego, lecz staje si^ wspóczynnikiem rozwoju. Ztd
pochodzi, e i najwi^si w zasadzie przeciwnicy celowoci, logik fak-

tów zmuszeni s inówió o pri$itwcnniUf Mutamu, ktirs^ei^ a wi^
w ogóle o eelu nowych organów i fnnkyj rozwijajcego si^ ustroj

(zob. str. 223 i nast.). Dla tego te, ów rozkad pierwotnej jedni

przedstawia si nawet takiemn jednostronnemu zwolennikowi natura-

lizmu, jak Spencer, pod form procesu matematycznego róniczkowania;

który to proces, wykazujc skadowe czynniki danej wielkoci, zuauy

nam atoli jest w rzeczywistoci, taktycznie, tylko jako (izuiijmie my-
lowe matematyka. W oderwaniu od tej analogii, wyjaniajcej istot-

owego procesu, dyferencyacya w przyrodzie fizycznej, bezmylnej,

jest wyrazem bez okrelonego znaczenia, form bez odpowiedniej tre-

ci, wi^ terminem, niezdatnym do wyjanienia jakichkolwiek danych

wiata przedmiotowego. Widzimy tedy, e zestawienie dyferencyacyi

Spencera, jako czynnika rozwoju powszechnego, z cssynnikiem umy-
sowym rozbioru, krytyki, nie jest naciganem, lecz wynika z sa-

mej natury tego czynnika z jego faktycznego udziau w procesie

rozwoju.

Ostatni wyraz rozwoju w wiecie przedmiotowym przedstawia

si nam jako skoczone uksztatowanie czyli ustrój czynników, wyni-

kych z poprzedniego procesu rozoenia, dyferencyacyi, czy to bdzie

ustrój astronomiczny cia niebieskich, czy te ustrój tunkcyj organicz-

nych w ywej istocie, czy nareszcie ustrój rozlicznych objawów i sto-

Muików, spowodowanych przez rozwój bd pojedynczych narodów,

bd caej ludzkoci, jak np. rodzina, spoeczestwo, pastwo, lub

mowa, sztuki pikne, nauki specyalne, filozoha i t. p. Wszystkie te-

go rodzaju ustroje przedstawij si nam jako ostateczne i najwysze

wytwory rozwoju yciowego wszechbytu. He^^el widzi w nich synte-

z; Spencer integracy skadowych czynników istnienia.

Zasadnicza zgodno tych momentów syntezy, integracyi z ostat*

nim wyrazem wykazanego przez nas rozwoju umysu filozoficznego,

t. j. z jednolitym na wiat pogldem, z nauk i systematem filozoficz-

nym, jest oczywist. W jednym i drugim razie wystpuje na jaw

czynnik hontitrykcy(jny, wytwarzajcy caoksztaty, systemata, z t tyl-

ko rónic, e w wiecie zewntrznym caoksztaty te skadaj si

z materyaów zmysowych, Sii widziahiemi i dotykalnemi jestestwami,

gdy tymczasem w sferze umysowej ezowieka maj charakter po-

znawczy, idealny. Ale myli, idee w caoksziatadi naukowych, filo-

zoficznych pragn by zawsze odzwierciedleniem owego jednolitego

systematu prawdy, który si nam przedstawia w ustroju i budowie

wiata rzeczywistego.
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W powyszym prostym i dla nas bezporednio zrozumiaym

fakcie, wedug którego nauka, filozofia, form i treci swoj s my-

lowom odtworzeniem wiata, wyraa si niejako pogldowo gboki,
niedajcy si niczem nadwery zwizek wewntrzny pomidzy d-
noci konstrukej^ju umysu ludzkiego, a rzeczywist konstrukcj

wiata. Dno ta jest w istocie swojej jednym z najw N szycb.

a zarazem najbardziej dla nas zrozumiaych objawów dziaania

wszechwiatowej Pot^i twórczej w zakresie naszego bytu osobni-

czego. Praguiuiiie puzuania wiata, mio prawdy, uto wyrazy tt-go

ilziosinia. W wiecie za zewiK^tiznym Jziaanie to objawia sif^' i\iiu\

w ]'ó/.uiimyra ustroju isiuiciiia o przyst^pucj dla iias luatemat \czue)

]>rawi(iowoci i o funkcyacli, uzupthiiajcych si nawzajem w celu

wszcchstromiego rozwoju ycia powszechnego.

Caoksztat wiedzy ludzkiej i systemat tilozoticzny, jako wy-

twory zdolnoci konstrukcyjnej czowieka, s tylko sabym od-

blaskiem owej najwyszej potgi twórczej wszechbytu; odblaskiem,

odpowiadajcym ograniczonym zasobom i rodkom uzdolnienia ludz-

kiego, Ale i w tym szczupym zakresie przekonywamy si ze wszyst-

kiego, comy w tym wzgldzie powyej powiedzieli, e stopniowy

rozwój tak umysu ludzkiego w ogóle, jak i w szczególnoci umysu
filozoficznego, wraz z dziaajcemi w nim .czynnikami, jest w gruncie

rzeczy skonceutrowanem, mikrokosmicznom powtórzeniom owego roz-

woju j)0wszeehneg0, makrokosmicznego, który dochodzi do iiaszej

swiadiimoci w twórczeia dziaaniu Istoty wszechbytu i we wspania-

ym ustroju wiata widzialnego.

Paligeneza, ezyll prawo powtarzfoego si t|rpu roc-
WOju. Znani przyrodnic y Fb. MOer, w dziele: FUr Darmn 1864 i E. HAECKrr

w wielu pnK-aoh sp<'( yalnyth, a .^zczogulniej w dzieach: Generele Morplkfio^ic drr

Orgtinhmrn ItJOfJ i SatiirUche Seltnpffniffsiir^liUhfr \9.<)H. t)-f' wyd. 1889, umiowali udt^-

wodnic (Mupirycznie prawo, wcdhiL' kturciro ka/ily ^rL^'^lli/lIl jt-nlnostkowy powtarza

w swnii lu/woju. sposulioni -kiii^ ituyiu, /. i-.uiliiic/y ruzwój rmlzaiu. do kr<ir'L'o naJeij.

Haeckrl nazywa to prawo prawem bioyentiycznem, albo te ptiUnt/tncz od 7riX'.V =a

znowa, Y^yeoic ss po( z^tek, rodowód, wic powtórzenie pocztku, rodowodo). Pi«w»

to okrela timo przyrodnik, jako zasadnicz zgodno midzy ontogmiy rozwojem indy*

widualnym, i fititgenif rozwojem rodzjowym, powszechnym.

C^boria zaznaczono prawo nii- daje si^ dotd wykaza z bezwzgldn sciso-ici^

w kadym s7. ,'r_ 'dowym przypadka i dla togo budzi pewne wtpliwoci w n'»nych t*>

da^r/,arli : to jednak wypowiada ono w istocie powszechnie przyjt^\ zasad tiu'tTfi7y.-7n

o jednorodno<-i i tr>/-i?itiin-^fi hvtn w oir('de (zob. wyej str. 3781 Zrisad;i ta. w
waniii tlo olijawow ru/wojn, il fiua^^u >i z n;iti!rv rr.t^rry uznania, e lozw^ój. jako oitjaw

jednorodnej w .sobie, nie/.iiiuMuu;j istoty, dokoiu wa >i zawazu i W!>zt^'dzie wedug jedo**-
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gTO i tciro ''•anipfjfo powszocliueLro typu. n«ly»v tnk Tiic hyo. n;it<'iir/.ns /Ai-mmry.o v(dne

typy rozwuju iwiadrzyiyby o zasaduii-zyob ru/.ni< ;ii'li w samym hyi ic. a zatem i (t lono-

rodiiosci jego istoty. l'i>wUirijcy sui za typ rozwuju w<' wszystkich jostostwuch tluwo-

dzi jak najwyraniej, e istota, powodujtica rozwój, jost w sobie jednorodna. W fak-

tach statom palingcnczy naley widaie empiryczne itwieidzenie zasady metafizycznej

0 jednorodnoBC iatolgr byta. To te nie dziw, e ju Shnoza, uznjc ow zaaad^ 010*

tafizycin, zastosowa j i do objawów zmian wiata ^awiskowego, a wskntek tego

wypowiedzia jasno zo stanowiska raeyonalnogo owo prawo, stwirnlzano w nassoreh cza-

sach empirycznie. W przedmowie do trzeciej cz(,»ci swej Etyki mówi Spinoza: „Natu-

rac leges et regulao, secundnni qiias oiiiiiia liunt ft ck unis forinis in alias miitantur,

snnt njnie ot sftnjtcr cadriii. (i'iu\\a i r< ;.Mi!y natury, wedle których wszystko si»;

dzieje i z jednych tonu w inno przechodzi, \v&z»^dzie i zawrze jedne te 6&me. Zob.

przywiedziony wyej na str. 11 przekad polski Ktyki, str. 09).
"*

Z piawem biogonetyczaem czy si i dalszy szereg kwestyj metafizycznych, wy-

janiajcych bliej wyoony przez nas pogld zarówno na istot rozwojn w ogóle, jak

1 w szczególnoci na mwój - umysu fUozoficznego.

I tak, napizód okazje si z fik(ów palingenezy, e zasadnicze e/ynniki rozwojn

s jedne i te same tak w nsjwyszych, jak i w najniszych objawach jego. Jednoro-

dno/- l»ovviem powtarzajcego si typu rozwoju daje si wyjani<'- tylko na pod-^tawie

dziaania jednorodnych czynników, .leeli tedy Tmjwy<:?e olyawy rozwuju, a do nirh nale-

y niewtpliwie ruzwuj lilozuliezneyo uzdolniuaia i;zl(vvii'ka, jego dnoci do oy^idncjro

na wiat pogldu, uiu daj si adn uiiai wyjaanic luiiczej, jak tylku przy udziale

czynników racyonalnych, bo same a objawami racyonalneroi: to nie mamy adnego pra-

wa zapizecsa odziaa tydie racyonalnych czynników i w najnii»zych formach rozwoju.

Badjc tyllco zewntrzn stron pochodu rozwojowego i usuwjc nadto dla przycs^n

metodologicznych ze swych bada wszystko, co nie dje si uj w formy materyalne,

przyrodnik nie moe nigdy okreli* bliej tych czynników racyonalnych. jeeli nie prze-

chodzi na pole metafizyki ogi»lnej (§ ll.i i s). One pozostaj, o tak powient, niopo-

h\Cytnf dla jego .rodków tizy<'ziiego badania, podobnie, jak w zakresie samej Hzyki np.

(»hja\vy olektrycznodci, niaL.nicty/,mu i r. p. nic daj si bezporednio okrela z pomoc
samycti zmysów, lecz wymai^^aj aparatów hardziej czuych na ich dziaanie. I'outimo to

i w swych empirycznych dociekaniach przyrodnik natratia cigle na fakla. wiadczce

u udziale czjimików racyonalnych w najni^ycb objawach rozwoju. Dowodzi tego roz-

biór oelowoci w pizyrodzie (§ 8.3^). W ten sposób prawo biogenetyczne, odpowiednio

zastosowane do objawów wszechwiatowego rozwoju, z w^soniom rozwoju ycia umy-

sowego, wyjania wyoon na swojem miejscu zasad (str. 578 i nast., oraz 0:14

i nasL), e wyszych objawów rozwoju nie mona wyprowadza z czynników, dziaaj-

cych w niszych, lecz, e uzna naley ju w n^nis^cb objawach dziaanie czynników,

wystpujcych na jaw w objawach wyszych.

Nic mniej wanym wynikiem zasto-owania prawa palingenezy do naszej kwr-tyi

jest lakiycznc wyjanienie zaznaczonej powyej (str. 042) analogii pomidzy rozwojem

umysu filozolicznego i rozwojem wszechwiatowym, a zatem pomidzy dsaalnoci

umysu, wytwai-zajc ogólny pogld na wiat, i twórczoci istoty wazecbbyto, obja-

wiajc ta w rzeczywistym rozwoju wiata. Skoro typ rozwoju jest jednorodnym

wsa;dzi«f i zawsze, a póniejsze jego formy s powtórzeniem form poprzednich : to roz-

wój mylowy, idealny, filozoficznego na wiat pogldu daje si* poj zasadniczo tylko

jako skrócono i skoncentrowane powtórzenie realnego rozwoju .wiata. Jak organizarya

lunysu ludzkiego, zerodkowana w wia'lomo.ci, jest niezl-dnyny warnnkiem i staym,

niezmiennym podkndem ws/elkieiro na wiat pogldu, który istni- je je lynie o tyle. o ile

istnieje i dziaa w sposób jednorodny owa wiadoma .-^iebie orgauizacya. t. j. |H>d»uiot
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niylcy: tHk pjwnio jodnostajnor praw wiata i jeeo typu rozwojow<'go wyjaniona

by*' moe jr^dynio na podstAwio uznania lozuiuu wszechbytu, jako niezmieuneg^o w -obie.

staego i .>wiadoiiH'go sieic rzyimika we wszystkich jogo szczegóowych objawacti.

a wic i w objawach rozwoju, wytwarzajcych ustrój wiata, oraz bogactwo jego azcic-

góowych jest4jstw (zob. str. 362).

Ozi3^moci naszego umysla, caa jego estetyka, logika i -etyka, p^7jl^jee beqio-

redni iidna w urobienia ogólnej na wiat pogldu (§8^9), S sktócoaem powtiiae-

nioui wszechwiatowej estetyki, logiki i otyki, ich ininiatarowyni obrazem. Innego po-

cztku i lodowu lu dla typowypb dnoci umysu ludzkiego, a wic i da flloMii, wy
kaza nie pwlolaia. Ws/.elkio inn*' w tym w7tifltHlzip potridy rozrywaj -watownio

zwz<»k wown^ tr/ny pomidzy umysom ludzkim i pozostahin ytem, albo t<^ WWodi
wznios i swiat;\ il/ialalnoi mylci la z mtnf^iro róda bezwiodnoco liym. Z tosro

za róda niydy icm zcrpui nio.mona danych do przyczynowego wyjanienia ."SunHomi^j

' pracy niy.li nad rozwojem jivsnogo na wiat pogldu, zgodnego, wodle monoci, * ite*

czywUito^ci (zob. tez moj Syntezy dwóch wiatów^ atr. 44 i nast).

III. Wyksztacenie umysu
filozoficznego.

§ 19.

Charakter i rodki pomocnicze wyksztacenia

filozoficznego.

Samodzielna praca nad rozwizaniem zada filozo&i

zaley nietylko od stopnia kultury, intelektualnej i mo-
ralnej, danego spoeczestwa (g 12,2): nietylko od samego
uzdolnienia umysu i rozwuju zasadniczych czynników

myli filozotirznej (§§ 17 i 18); lecz i od waciwego iry-

kssftalcenia osobnika, powicajcego si tej pracy. Wykszta*
cienie przygotowuje dopiero umys jednostkowy do naley-

tego spoytkowania zarówno swych zdolnoci, jak i zaso-

bów naukowych spoeczestwa w kierunku samodzielnych

usiowa filozoficznych. Ono stanowi tedy ostatni, bo
najbardziej szczegóowy, indywidualny wspóczynnik pra-
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wicUowej pracy nad filozofi; ostatni, ale nie mniej ko-

xueczny i doniosy od innych, ogólniejszych.

Celem wszelkiego wyksztacenia jest pi z\ sposobienie

dancf^o osobnika do samodzielnoci w pewnym okrelonym
kierunku dziaania. Wyksztacenie filozoficzne ma tedy

na celu kierowa w ten sposób rozwojem umysowym
osobnika i zaopatrzy go w takie wiadomoci, aby móg
o wasnych siach pracowa nad filozofi i zaj stanowi-

sko samodzielne wzgldem jej dotychczasowych zasobów.

Nie chodzi tu bynajmniej o wdroenie umysu w pewien

szczegóowy sposób mylenia, a tern mniej o to, aby

z niego urobi wiernego zwolennika dla tej lub owej

szkoy filozoficznej; lecz o to, aby si w ogóle przej
duchem filozoficznym, polegajcym na dnoci do kry-

tycznego na wiat j)r)gldu i zawadn rodkami pomoc*

niczemi, niezbdnemi do osij?nicia tego celu (§ 5).

Szkolarstwo jest bdem pedagogicznym zawsze i wsz-
dzie; najwikszym za w zakresie wyksztacenia filozo-

ficznego, gdy tu sprzeciwia si najistotniejszym wymaga-
niom samej tllozofTi, jako nauki krytycznej.

Wyksztacenie filozoficzne, z natury rzeczy, powinno
by bardziej, ni wszelkie inne, czynem samego ksztac-
cego si umysu. Pomimo to dokonywa si ono normal-

nie przy pomocy dowiadczenia i kierownictwa odpowie-

dnich przewodników. Nigdzie wady samouctwa: jedno-

stronny subjektywizm i wynikajca z niego ciasnota

umysowego widnokrgu, upór i niech do przedmioto-

wego rozLizij^sania obcych ])ogld()W, wreszcie przesadna

zarozumiao, nie uwydatniaj si tak raco, jak w za-

kresie filozofii, tej nai:^ najogólniejszej i najbardziej kry-

tycznej, przedstawiajcej grunt wielce podatny do bujne-

go rozwoju wspomnianych wad. Przewodnicy uosabiaj
wzgldem rozwijajcego si modego imaysu dojrzale spo-

eczestwo, którego bezporedni wpyw yciowy zastpi
si nie daje adn wiedz ksikow samouka. Wszystko
zatem, co powiedziehmy na swojem miejscu o doniosoci
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bpoeczestwa dla iilozotii oraz Hlozofa. dotyczy, w zakresie

pedagogicznym, i stosunku przewodników na tern polu do
umysu, zaczynajcego samodzielnie zastanawia si nad
sob i wiatom (zob. § 12.2. szczogólniej str. 451 i nast ).

Jak rodki pomocnicze wszelkiego w ogóle wykszta-
cenia, tak i filozoficznego, moemy podzieli na trzy

gówne katog(>rye: 1) przyradgone, 2) yciowe i 3) fumkotee,

l) Pierwszym, najwaniejszym rodkiem pomocni-

czym wyksztacenia filozofu ziu ^o i zarazem jego zasadni-

czym warunkiem jest wdolmeme fiUmficjme danego osobni-

ka, t. j. organizacya i nastrój czynnoci umysowych,
sprzyjajce samodzioliioj pracy nad ftlozoli. O tern

uzdolnieniu mówilimy szczegóowo na swojem miejscu

(§ 17). Obecnie doda musimy kilka uwag ze stanowiska

pedagogicznego.

Uzdolnienie filozoficzne, w odrónieniu od innych

wyszych zdolnoci, nie daje si zbyt wczenie odkryj*

w umyle modocianym. Wystpuje ono wprawdzie za-

zwyczaj na jaw bd w pewnej skonnoci do roztrzsania

szczegóów, nie dla ich odrbnej treci, lerz z ogólnych

punktów widzenia; bd w pewnym krytycyzmie, wnika-

jcym w zasady danego zasobu wiedzy; bd wreszcie

w dnoci do systematyzowania tego zasobu. Ale wszy*

stkie te zawizki nastroju filozoficznego cz si jeszcze

tak organicznie z ogólncmi czynnikami rozwoju umyso-
wego, e ich cise wyrónienie staje si moliwem dopie-

ro przy pewnej dojizaoci umysu, a wic zazwyczaj nic

wiele wczeniej, jak w IG-tym, lub 17-tym roku ycia,

czstf) nawet jeszcze póniej.

Takie opónienie wynika te z trudnoci wczesnego

odrónienia opfólnie naukowego, badawczego tizdonienia

od speeyalniu iiluzoiicznego. Rysy odrlme to^ro ostatnie-

go: zdolno do njwyszyci uog(')lnie, krytyka ostatecz-

nych zasad poznania, konstrukcya systematyczna zaso-

bów wiedzy, wystpuj wyranie na jaw dopiero na tle

pracy naukowej w ogóle, przy samodzichiym doborze
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przedmiotów badania i sposobów ich obrobienia, co natu-

ralnie przekracza ju zaki-e8 szkolarskiej zalenoci ycia
umysowego modzieca od wskazówek nauczycieli.

Odkrywszy w dojrzewajcym umj^le wyrane zawiz-
ki uzdolnienia filozoficznego, przewodnik zda .sobie wi-

nien naprzód jasn spraw z charakteru tego uzdolnienia,

a nastpnie przyj czynny udzia w jego prawidowym
rozwoju, bez osabienia samodzielnej, e tak powiem, twór-

czej energii ucznia. O celach tego pedagogicznego wspó-
dziaania w wyksztaceniu modego filozofa odnonie do
jego uzdolnienia daje jasne pojcie wyoony pogld na
rozwój umysu filozoficznego (§18).

Przy uzdolnieniu przewanie dyalektycznem naley dba
0 to, al)y myl nie poprzestawaa na beztreciowych ogól-

nikach, lecz miaa na oku oparcie kadego pojcia ogólne-

go na danych wewntrznego lub zewntrznego dowiad-
czenia. Tylko wyjanienie treci ogólników przy pomocy
tych danych ochroni moe umys dyalektyczny od zbo-

cze jednostronnego rozwoju (zob. str. 603 i nast.). Nad-

to dba naley zarazem o dopenienie uzdolnienia dya-

lektycznego ywsz dziaalnoci myli w kierunku kry-

tycznym, oraz przebudzeniem zmysu konstrukcyjnego,

jako gównego czynnika wytrwaej pracy nad konsckwent-

nem powizaniem i wyrównaniem poj fi^lozoficznych.

Uzdolnienie krytyczne ujawnia si w wieku niodocia-

nyui zwykle siln opozycy przeciwko do\\aadczeniu

1 nauce starszych, w ogóle wtpieniem i niedowiarstwem

na wszystkich polach ycia umysowego. Pragnc racyo-

naliiic pokierowa rozwojem tego uzdolnienia, przewodnik

przedewszystkiem unika winien podniecania negacyi lek-

cewaeniem jej argumentów, a tem mniej dogmatycznem
narzucaniem wasnych przekona. Jak w filozofii w ogó-

le wtpienie samo w sobie odnale musi gnmt stay do

wzniesienia na nim budowy pozytywnego poznania rze-

czy (zob. str, 94 i nast.); tak równie i umys krytyczny,

choby jeszcze bardzo niedojrzay, tylko wasn prac
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myli doj moe do owej ruwnowaej'! wowntrznej, która

jest koniecznym warunkiem wszelkiej dodatniej dziaalno-

ci na polu filozofii. Do osignicia tej równowagi, prze-

wodnik przyczyni si moe jedynie yczliwem wejciem
w pooenie krytycziu imiysu zwtpiaego, chtnem wy-

ledzeniem labiryntu jego myli, choby najbardziej chao-

tycznej, i wskazaniem drogi do wyjcia z niego, do
odkrycia niezachwianych fundamentów wiedzy. Przy
tern naley zarazem rozbudzi poczucie obowizku
wzgldem dodatnich zada filozofii, które rozwizane by
nie mog,jeli myficiel lubuje si w wtpieniu dla wt-
pienia i koysze si w negacyi bez celu, zamiast z caem
nateniem energii sumiennie pracowa nad poznaniem
prawdy, w zakiesie, dostpnym dla umysu ludzkiego.

Kanatrukcya filozoficzna, jako objaw dojrzaoci umysu,
nie jest zazwyczaj udziaem wieku modocianego. Gdy
j»Mliiak ua jaw wystpuje, w odrónieniu od ogólnik(>wej

dyalektyki i negacyjnej krytyki, za porednictwem powa-
nych zawizków systematycznego zjednoczenia danych
zasobów wiedzy i samodzielnego na wiat poerldu, naley
daó si jej rozwini wszechstronnie i dosta rczNÓ niezbd-

nych do tego rodków. Tu ju przewodnik nie potrzebu-

je si obawia energiczniejszej opozycyi przeciwko „no-

wym* pogldom ze swego stanowiska. Jeeli bowiem
owe zawizki konstnikcyjne w umyle mltidego filozofa

maj sil ywotn, natenczas rozwin si tem zdrowiej

i peniej, im bardziej broni si bd od zarzutów. Gdy-
by za nieostay si wobec przeciwnej argumentacyi,
windezyoby to tylko o icli sal.)oci, a wtedy lepiej, e
zamiast wtego rozwoju z pozorami oryginalnoci, zapu-

szcz swe korzenie w grunt przez innych uprawiony
i z niego zaczerpi dane do urobienia wasnego wpra-

wdzie, ale ju nie ^nowego^* pogldu na wiat.

2) Do ^jfimyck rodków pomocniczych wyksztacenia
filozoficznego zaliczamy takie, które wypywaj z yda
rozwijajcego si umysu, a wic z jego ds^oci praktycz-
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nych. stosunków spulccznych, nastroju etycznego i rcliijfij-

uego. O znaczeniu tych wszystkich czynników mu wili-

my szczegóowo, roztrzsajc stosunek filozofii do ycia

(§§ 12 i 13). Ze stanowiska pedagogicznego doda tu

tylko naley, e j)izow()dnik wodlo nm/jK^ci spoytkowa
winien dowiadczenia yciowe modego niyhciela, aby

przy ich pomocy rozbudzi w nim dno do urzeczywi-

stnienia w sobie ideau filozofa, jako ostatecznego celu

zarówno wiedzy teoretycznej, jak i dziaalnoci praktycz-

nej (zob. § 13,2, oraz str. 512 i nast.).

Wpyw w tej dziedzinie ycia zaley naturalnie od
bliszych stosunków osobistych i polega gównie na wza-

jemnem zaufaniu; dla tego to w kadym sz( zc<;óowyni

wypadku przedstawia si inaczej, w sposób odmienny, in-

dywidualny. Celem zasadniczym przewodnika w tym
wzgldzie powinno by przedewszystkiem, aby cay rozwój

urnysiow}^ pocztkujcego filozofa zmierza do zgodnoci

pomidzy teory i praktyk, podmiotowem przekonaniem

i dziaaniem w yciu. Tylko na zasadzie tej zgodnoci
wyrabia si prawidowo charakter dojrzewajcego myli-

ciela, tak niezbdny nietylko w stosunkach yciowych,

lecz 1 przy rozwizaniu krytycznych zada filozotii (zob.

str. 457, oraz 508 i nast). Dopiero sumienna dno do

zrównowaenia nauki z yciem wyzwala umys modocia-

ny z niedojrzaego doktrynerstwa, rozszt i za jego widno-

krg na sprawy praktyczne i czyni go w ogóle zdolnym

do stopniowego przejcia si ow mdroci yciow, któ-

ra, jak si okazao wyej (§ 13,1), jest pocztkiem wszel-

kiej powanej Olozoiii, jako nauki.

3) Nazw rodków naukowych wyksztacenia filozo-

ficznego obejmujemy czynniki, niezbdne do rozwinicia

modocianego umysu w kierunku teoretycznym i przy-

swojenia mu podstawowych wiadomoci przy samodzielnej

pracy nad lilozofi. Do tych czymiików nale: tak zwa-

ne wyksstaicenie ogólne, jako przygotowanie do studyów nau-

kowych w ogóle, dalej specyalne ufykseidtceme mtukme na
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podstawie uauk szczególowycli i nakoiiiec wyksztcUcctue

filo£oficMne fachowe. S to wszystko wspóczynniki naukowe
wyksztacenia filozoficznego, nad któremi w dalszym ci-

bdziemy musieli zastanowi si bliej ze stanowiska

])edag()ii:if /uego, gdy rozbiór stosunku filozofii do nauki

(§§ 10 i ii) nie móg tej strony wyjani naleycie.

Gównem zadaniem wyksztacenia ogdlnego jest dopro-

wadzenie mlodeo^o czowieka do dojrzaego samopoznania
jako czonka spoeczestwa, ludzkoci, jako czowieka, po-

woanego do przyjmowania czynnego udziau w rozwiza-
niu cywilizacyjnych zada rodu ludzkiego. Z togo wyni-
ka, e wyksztacenie ugólne, z istoty swojej, powinno
mie charakter humanitarny (zob. str. 162).

Najwaniejszym rodkiem pomocniczym wyksztacenia
ogólnego jest zapoznanie ucznia z rozwojem dziejowym
tak caej ludzkoci, jak danego narodu, spoeczestwa (hi-

storya powszeclma i ojczysta), oraz z gównemi wytwora-
mi ycia umysowego czowieka (religia, etyka, jzyki»
literatura, wyniki wiedzy naukowej). Przy pomocy bo-

wiem tycli wanie czynników mody czowiek dochodzi

do przewiadczenia, e jest czonkiem wyszej caoci, e
jego byt jednostkowy czy si jak najcilej z losami tej

caoci ie wzgldem niej posiada pewne obowizki, którym
przez sw dziaalno w yciu uczyni zado powinien. To
przewiadczenie jest zarazem prz3^gotowaniem do owego liiu-

zoficznego samopoznania, o którem mówilimy przy roz-

biorze stosunku filozofii do ycia spoecznego, jako o ko-

niecznem warimlcu prawidowej pracy nad iilozoli (str.

450 i nast).

Z tego, comy na swojem miejscu powiedzieli o zna-

czeniu nauk specyabiych dla filozofii (str. 274, 297 i nast.),

wynika bezporednio, e \v}'ksztacenie ogólne nie jest

wystarczajcem dla filozofa, e dopelnionem by winno

koniecznie specycUnem wyksztaceniem naukowem. Co wi-
cej, wobec uniwersalnego charakteru filozofii, jako dno-
ci do ogólnego na wiat pogldu, wymaga by waciwie

*
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naleao, aby filozof przyswoi sobie c^nintowno wiadomo-

ci z zakresu wszystkich nauk specyaluych, gdy kada
z nich zawiera w sobie powne dane do urobienia zupe-
nego na wial pogldu. Poniewa atoli taki uniwersalizm

naukowy j^rzewysza uzdolnienie jednostkowofifo czowieka
i nadto nie daje si osign z powodu kr(')tkotrwaoci^

ycia; przeto poprzesta w tym wzgldzie naley na wy-
maganiu, aby pocztkujcy filozof wyksztaci si spccyal-

nie cho w jednym wiiul waniejszych dziahiw nauk

szczegóowych, a z pozostaemi zaznajomi si encyklope-

dycznie o tyle, eby móg w miar potrzeby przyswoi
fw>bie ostateczne ich wyniki ze róde cile naukowych.
W ymaganie to obejmuje minimum specyalnego wyksztace-

nia naukowego, jako W8pócz3ainika wyksztacenia hiozo-

ficznego. Bez tego ndnimum przyszy filozof nie nabraby
jasnego pojcia o metodzie specyalnych bada naukowych,
ani te nie mógby w sposób naleyty zawadn mate-

ryaem taktycznym wiedzy ludzkiej, niezbdnym dla uro-

bienia filozoficznego na wiat pogldu.
Co si nakoniec tyczy fcuihowego wyksztacenia filozo-

ficznego, to polega ono na zapoznaniu modego myliciela

z zasadniczemi danemi samej filozofii, aby przy icli po-

mocy móg stan na wysokoci wspóczesnych zada
myli filozoficznej i przyczyni si samodzielnie do ich

rozwizania, ^siezbdneuii w tym wzgldzie rodkami po-

mocniczemi s; studya nad hlozoli filozofii, t. j. nad
krytycznym wstpem do filozofii, oraz encyklopedy nauk

i szkó filozoficznych (§ 2.3); dalej zapoznanie si z dzie-

jami filozofii, przy ]^omoey nie tylko specyalnych pod-

rczników, lecz i gówniejszych róde, t. j. dzie pierw-

szorzdnych mylicieli wiata, szczególniej przedstawicieli

typowych szkó i kierunków filozofii; nakoniec wnikni(,^cie

w zasady i tre gównych nauk lilozolicznych na

stawie ich systematycznego obrobienia w dzieach znako-

mitych wspóczesnych mylicieli. Rzecz naturalna, e
z tych danych korzysta moe w sposób naleyty jedynie
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umys, przejty gboko diichrsni pi awdziwie filozoficznym.

To te pielgnowanie tego ducia, jego krytycznej dno-
ci do ogólnego na wiat pogldu, w imi mioci prawdy

przedmiotowej 5), nie powinno ustpowa na plan dal-

szy przy wszclltiej pracy, podcjniowanej nad zbogaceniem

umysu wiedz fachow w zakresie filozofii.

Powysze wspóczynniki wyksztacenia filozoficznego:

wyksztacenie ogólne, specyalno-naukowe i fachowe odpo-

wiadaj w swym stopniowym postpie wykazanym przez

nas zasadiiiczjan momentom uzdolnienia i rozwoju filozo-

ficznego: dyalektycznemu, krytycznemu i konstrukcyjne-

mu (g§ 17 i 18).

Wyksztacenie ogólne, humanitarne, przedstawia ów

pierwotny stan rozwoju mnysowego, gdy nauka, wiedza,

stanowiy jeszcze zgodn w sobie jedbai, opart pod

wzgldem filozoficznym gównie na pojciach ogólnych

i ich dyalektycznem powzaiiiu. Prawidowo rozwinicie

tych wanie czynników powinno te by celem wykszta-

cenia ogólnego. Chodzi tu o to, aby umys mody przy-

swoi sobie szereg jasnych poj o sobie i swem otocze-

niu, o spoeczestwie, do którego naley, o ludzkoci,

wiecie i Bogu. Jasno tych poj wymaga, aby miay

okrelon tre, przystpn dla rozwijajcego si umysn,

wic czy si musz z konkretnemi danemi, wyjaniaj-

ccrai t tre. Ale w imi zasadniczego celu wyksztace-

nia ogólnego unika naley obciania pamici surowym
matoryaem konkretnej wiedzy; matorya ten powinien

suy tylko za ilustracy owych cz3mników ogólnych,

majcych przede w^szystkiem ywo zaj umys modocia-

ny, przemawia sw treci podnios do jego wyobrani

i uczucia i przez to wyposay go na cae. ycie niezbd-

nym zasobem idealne] energii do spenienia trudnych

obowizków sumiennego czonka spoecznoci ludzkiej.

"Wyksztacenie specyalno-naukowe wnosi czynnik krytyki,

rozbioiii, analizy do wyksztacenia filozoficznego. Wya-
niajc si z filozofii i rozwijajc si zajswyczaj w opozy-
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cyi ku niej, nauki specyahie, same przez si, stanowi y-
w krytyk filozofii. Nie zajmuj si one wprawdzie t
krytyk, bo pracuj wycznie nad swcmi szczegóowemi

przedmiotami i nie chc wcale traci czasu nad wykaza-

niem bdów filozofii; ale wanie to ich bezwzgldne od-

szczepiestwo od filozofii, ta ich obojtno dla ogólnych

zada wiedzy na korzy jednostronnej specyalizacyi, da-

je filozofowi do mylenia, zmusza go do samokrytyki, do

rozbioru uprawnienia i znaczenia filozofii wobec nauk
specyalnyoh. Nadto cay zasób wiedzy rozbiorowej, na-

gromadzony w tych naukach, sprowadza myliciela z wy-

yn dyalektyki na grunt realny, przedmiotowy i przyczy-

nia si przez to do krytycznego uzasadnienia jego dno-
ci filozoficznych. W tym wanie kierunku wyksztace-

nie specyalno-naukowe nabiera zasathiiczej doniosoci dla

modego filozofa i stanowi konieczny wspóczynnik jego

prawidowego rozwoju.

Nakoniec, wyksztacenie faekawey podajc rodki do

samodzielnej pracy nad rozwizaniem zada tiluzolii,

przedstawia czyimik konstrukcyjny w wyksztaceniu filo-

zoficznem. Tu ju mody myhciel, zawadnwszy mate-

ryaem przygotowawczym, wyzwala si coraz bardziej

z pod wpywu przewodnika, objawia enerj^i swc^^o uzdol-

nienia filozoficznego w stopni(jwem urobieniu wasnego
pogldu na rzeczy, staje si twórc w dziedzinie filozofii,

a moe z czasem i wspóczynnikiem jej dziejowego roz-

woju. Obca opieka nad jego wyks/tnlceniem jest juz

zbyteczn i ustpuje miejsca sfunodzielnej pracy nad sa-

mym sob i nauk w kierunku gboko odczutego i jasno

okrelonego ideau myliciela.
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1. Wyksztalceuie ogólne, jako wf)pótczyuiiik wyksztacenia

filozoficznego.

K\vi'stya pe(iu«^»>giczua o charakttrzH wyksztacenia ogólnego,

a miaiio\vi( ie kwestya: jaka gi*upa nauk uznan by winoa za ro-

dek ksztaccy^ ma wielk donioso i przy wyjamenin

warunków wyksztacenia filozoficznego. Od rozwizania tej kweetyi

zaley kierunek studyów filozoficznych dorastajcego pokolenia, a wi^

i przyszy rozwój filozofii w ogóle.

Wiadomo, e w nowszych czasach powsta ywy spór pomidzy

obrocami klasycznepo i przedstawicielami realnego wyksztacenia. Kla-

sycy widzt| w jy>ykach staroytnycli, greckim i aciskim, gówtij

roilek pomocniczy wyksztacenia ogólucnro; gdy przeciwnie pedago-

gowie realici dowudz?^, c takim rodkiem powinny by nauki i>rzy-

rodnicze, oraz jt^zyki nowoytne. Wszechstronny rozl)i(')r tc^o spr.ru

nale\' do |)edagogiki. P«)iiicwa jednak wyksztalci^nic liluzotieziu"

wediug tego, comy wyej powiedzieli, |)Owinno mie za punkt wyj-

cifi czynniki ogólno-kumanitarne, doprowadzajce modego czowieka

do dojrzaego samopoznania (str. (>50. oraz 652 1, przeto z t«go stano-

wiska musimy si tu nad t kwesty bliej zastanowi.

Wybór rodków zaley zawsze od celu. Gównym za celem

og()lncgo wyksztacenia jest nie zbogacenie umysu faktyczn wiedz

(to bowiem jest zadaniem wyksztacenia specyalnego), lecz przyczy-

nienie si do normalnego rozwoju zdolnoci umysowych modziey,
aby z czasem moga jirzyjniuwa samodzielny udzia w sprawadi

ludzkich. Spór tedy o wyksztacenie klasyczne Inb realne sprowadza

si(^ w gruncie rzecrzy do kwcsiyi: l<ti'>re ze wspomnianych nauk luii-

bardziej sitj przyczyniaj do normalnego rozwoju ycia umysowego
modziey i

Bierzemy w tym wzgldzie pod uwag przedewazystkiem notUa

przyrodnicze. Ich znaczenie pedagogiczne gównie na tern polega, -

obdarzaj umys modociany wieloma bardzo wanemi i poyteczneau

wiadomociami o zjawiskach i jestestwach wiata zewntrznego, przy-

rody. Co za si tyczy ich znaczenia ogólnie kszti^cccgo, ich wpy-
wu na rozwój tunysowej samodzielnoci modziey, to budz bardzo

powane wat |
)Uwoci.

Pomijamy tu jednostronne uaturalistycznc, lub nawet poprosi"

iiiatciyalistyczne tendcucye, wcab» nie podane ze stanowiska |>> Jd-

gogiczueg*), które sitj z natury rzeczy, tak atwo kojarz z wykadem
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po])ulaniych wiarlomoci z zakresu nauk przyrodniezycli. ( hocia

gbsze pojcie tycli uauk owych tendeiicyj bynajmniej nieusprawie-

dliwia, jak to wykazuje krytyka filozoficzna przyrodoznawstwa i§ 11).

Pomijamy równie pewne trudnoci takiego tych nauk wykadu, któ-

ryby tre Hwoj naleycie pogodzi z innemi czynnikami ogólnego

wyksztacenia, z dziejami ludzkiemi, jako wytworem samodzielnej

dziaalnoci czowieka, z religi i t. p. To wszystko s trudnoci,

któreby si day przezwyciy, gdyby sama istota nauk przyrodm-

czych nie stawaa na zawadzie w uznaniu ich za czynnik pierwszo-

rzdny w sprawie wyksztacenia ogólnego.

Ftawda, wiadomoci przyrodnicze budz czsto ywe zajcie

umysu modocianego i nadto przy ])Ogldowym wykadzie rozwijaj

jego zdolnoci .spostrzei;awcze. czego lekceway nie naley. Z dru-

giej atoli strony, nir mona poniinu tej wielce ujemnej okolicznusci.

e wykad szkolny nauk przyrodniczych nie jc^st zdolnym powiza
swych danych w or;<')hi cao pojciow, lecz puju/.esta musi na ich

aforystycznym i fragmantarnym chai'aktcrzc. Okaizuje si to z nast-

pujcych uwag.

Czynnikiem, jednoczcym szczegóowe dane nauk przyrodniczych

s teorye, wyjaniajce dziaanie odpowiednich zjawisk. Wykad za
wikszoci teoryj przyrodniczych w rednich zakadach naukowych
jest nie moliwym z powodu braku rozwinicia umysowego uczniów.

Nawet w wyszych klasach nie mona jeszcze sprowadzi danych

szczegóowych fizyki, chemii, g< o logii, biologii i innych nauk przyro-

dniczych do szerszych teoryj naukowych. Tylko umysy zu[)enic

dojrzae i zarazem wdroone w specyalny sposób mylenia przyrodni-

czego zdolni' s przyswoi sobie z naleyt jasnoci zasady mecha-

nicznej teoryi hzyki. lub teoryi dynamiki i atomistyki. tcur\ i l o/woju

i t. p. Mona natiu'alni«' wymaca od ucznia, aby owe zasady po-

wtarza, lub si ich na pannr nauczy, ale giv^bsze pojcie i zrozu-

mienie dostpnem jest tylko dla umysu dojrzaego, naukowo wy-

robionego.

Wreszcie sam przedmiot nauk i)rzyrodniczych, przyroda, jako

cao, pozostaje dla uczucia, myU i wyobrani wi(^ku modocianego

Gzem obcem, niezrozumiiUem, niepojtem. Wywouje ona w umyle
niedojrzaym raczej mtny romantyzm, anieli jasne pojcia. Dla ja-

snego bowiem ])ojcia przyrody potrzeba daleko wicej abstrakcyi, ani-

eli dla pojcia jakiegokolwiek innego przedmiotu wiedzy ludzkiej. Nic

napróno narody modociane uosabiaj przyrod i jej siy w swych mito-

lo/^ucli. I jednostkowy umys nic moe si zbyt wczenie wznie na

takie wyyny al)stiakcyi. aby zrr./uniic to. co z pierwszego wejrzenia

liie przedstawia zgoa adnej aualogii z bezporednio dostpuemi dla
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niego objawami ycia umysowego, z jego wasncm jestestwem. Po-

niewa za nauka nie uosabia przyrody i jej si, lecz j» jako byt

materyabiy, bezmylny, wprost przeciwstawia ywemu ruchowi ducha

:

przeto zmuszon jest oprze wyjanienie jej zjawbk na poj^iach naj-

' bardziej oderwanych i najmniej dostpnych dla umysu nierozwini^tegp

naleycie.

Realici naszi go czasu mówi zazwyczaj z wielkiem lekoewate-

liirm u „mrtatizjLZuyeli" abstrakcyach i udz siebie i innych mnie-

maniem, jakoby przyrocloziiawstwo wolne; byo od tego rodzaju ab-

strakt yj. Krytyka naukowa jednak wykazuje ca poNs ici zchuwiior

tycli nhv]. Forlany w niniejszej ]H'acy na swoji'ni miejscu rozbiór

niet;iHzy( znych jjodstaw ])rzyro(loznawstw;i. a szczi'g(')lniej poj^ ma-

tcryi i siy, przekou^r^a, e mamy tu do czynienia z najwyszciui ab-

Btrakcyami umysu ludzkiego, bardzo nawet chwiejnerai pod wieloma

wzgldami II.3. oraz str. 401 i nast.). Ucze rednich zakadów

naukowych albo tych abstrakcyj, przytaczanych dla objanienia zja-

wisk przyrody, wcale nie zrozumie, albo wytworzy sobie o nich bar-

dzo mtne pojcie, co jest rzecz gorsz, anieli, gdy o nich nie b-

dzie mia adnego pojcia, lub gdy si z niemi zapozna póniej,

w wieku dojrzalszym. Jeeli metafizyka w ogóle susznie uznan by^

mtisi za przedmiot nie nadaj(^y si do wykadu w zakadach rednich

miukowycb. to to sarao powiedzie naley o metafizyce ])rzyro-

dniczej. bez której adne zjawisko przyrody naleycie wyjani sitj

nie daje.

Wol)ec niemonoci wi)rowatlzeuia modego umysu w tajuiki

wiedzy ])rz3Todniczoj, wykad jej w szkoach rrdnii h ogranicza

z koniecznoci do ])rzcdstawicnia szeregu faktów, pouczajcych AV])niw-

dzie i poytecznych, lecz wyjanionych dogmatycznie przy pomoc}

pewnych zasad i praw, które ucze przyjó musi biem'n'. bez czynne-

go udziau wasnej myli i samodzielnego zastanowienia. Uczy si^

patrze,- ale nie myle, bo o widzianych faktach nic zgoa innego

myle nie moe, jak tylko to, co mu nauczyciel myle kae. O wa-

snej dodatkowej dziaalnoci myli, o samodzielnym pogldzie na fak-

ta ))rzyrodnicze ze strony ucznia rednich zakadów naukowych, naj*

bardziej nawet rozwinitego, mowy by jeszcze nie moe.
Obr' )U( y ogólnie kszta-ccego charakteru nauk przyroduiczycb

dowodz wpi awdzie, e pogldowy wykad tych nauk, rozwijajc zdol-

no spostrzegawcz, podnieca zarazem dziaanie myli w kienuikn

wyjanienia fakt/iw. I w s-aniej rzeczy, wyznae naley, e w ogóle

kady fakt spostrzeony domaga si badania jego przyczyn i przw

to wywouje .samodzieln prac myli nad ich wykryciem. Wszelka

w ogóle nauka, wic i przyrodoznawstwo, zawdzicza swe istnienie
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tej wanie pracy myli. Ale clioHzi tu o to: czy najywsze nawet

piBgnienie samodzielnego badania i wyjanienia faktów przyrodniczych

ma jaki cel i moe by6 uwieczone podanym skutkiem, gdy do tego

zabiera si umys niedojrzay, bez specyalncgo przyrodniczego wy-

kaztaloenia? A o tern wanie A\ 4t[n si«^ godzL

Zarówno obaerwacya, juk wszystkie inne czynniki metodolo-

gi« zuo przyrodoznawstwa: dowiadczenie, eksperyment i t. p. majjj,

powane znaczenie tylko wtedy, ^dy niemi kieruje myl (lojiZLila. po-

sikiiiacn si temi czynnikami, jako .sroilkami do rozwizania pewnych,

jusuo [)u.siawiii\ i h zada naukowych. Saniuilzidna za dziahilnoe

myli, jako czynno dodatkowa, uzupehiiajca hienie odtworzenie da-

nych obserwacyi, prowadzi do celu i w ogóle ma sens tylko w takim

razie, gdy imiysl zawadn zasobem wiedzy. ]iipzh<^dnym do naley-

tego zrozumienia i wyjanienia owych danych. Kzecz jasna, e takiej

obserwacyi i ti^iego wyjanienia faktów nie mona wymaga od ucz-

nia, niezdolnego przyswoi sobie w sposób naleyty teoretycznych za-

sad przjrrodoznawstwa. To te ,,8amodzielne^ obserwacye uczniow-

skie maj zazwyczaj charakter bardzo przypadkowy, dotycz^ tylko

razijcycli zewntrznych waciwoci zjawisk i przedmiotów, a nie do-

konywaj si pod kierownictwem \s lasui
j

])rziWodniej myli nit doj-

rzaego obserwatora. Si^ raczej rozrywka, anieli samodzieln prac
uinysow: rozrywka, czsto bardzo przy jf ni na i ])Odan dla ucznia,

i^dy odpowiada jego zdolnociom i nastrojowi indywidualnemu, majc
atoli za skutek, jak kada rozrywka, nie zerodkowanio dziaalnoci

umysowej w pewnym cile okrelonym kierunku, lecz jej rozprosze-

nie, stosownie do siy i jakoci czynników zewntrznych, oddziaywa-

j^ych na zmysy.
Przy bezporednim udziale nauczyciela w obserwacyach ucznia,

oraz nadzoru nad tern, aby si koncentroway na pewnych, cile okre-

lonych danych, s one niewtpliwie podan3rm i*odkiem doskonalenia

zmysów, rozwoju uwagi spostrzegawczej, W3 krycia delikatniejszych

i'ónic we wasnociach zjawisk i przedmiutuw. i ])od tym wzghjdem

nzTiae jo naley za jeden z koniecznych wsp/czyuuik/jw [)rawidlowe-

l;u wykszlalciua. Ale to nie zmienia ich zasadniczego charakte-

ru, nie czyni z uich objawu samodzielnej dziaalnoci umysu mo-
docianego.

Wikszej wprawdzie samodzielnoci dopatrze si^ mona w zda-

rzajcych si czsto usiowaniach ucznia eo do wyjanienia danych

faktów na swój sposób, ze swego uczniowskiego stanowiska. Ale, nie-

stety, ta wanie objawia si najdobitniej bezwzgldny dogmatyzm

szkolnego wykadu nauk przyrodniczych, ograniczajcy nieomal despo-

tycznie, i to bardzo susznie, wszelkie samodzielne usiowania ucznia

Httnw, Witfp do aiotoGi. 42
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W zaznaczonym kierunku. Có bowiem moe pocz sumienny peda- !

gog, gdy natrafi na ykt^ kn tyczn ucznia, „samodzielnie" zastanS' i

wiajecgo si nad zjawiskami jrzyrody; gdy ucze, nie prz} jinujc

na wiar j)rzedstawionogo wyjaHiiienia, ])rzedoy mu „swoje* myli

w tym wzgldzie? Czy moe si z nim wdawa w dyskiisy i trak-
j

towa na sciyu objawy jego samodzielnuci w tym wzgJilzie? B^-
jd to zazw3'czaj objawy bardzo powierzchownego teoretyzowania,

niedojrzaej modzieczej dyalektyki. nic nadajce si woale do powa-

nego rozbioru. To te nauczyciel odeprze je zrazu iagoduie, wykazu-

jc niedorzeczno takiej ,,samodzielnoei" wobec faktu, e ucze nic

jest specyalist, przygotowanym naleycie do sdzenia w tycli spra-

wach. Przy czstszem atoli powtarzaniu si tych objawów, da
dzie stanowczo zaniechania owych bezcelowych usiowa i pnrj^^
przedstawionych wyników „nauki**, bez „wasnych^ komentarzy. Ucze
za albo dalej na wasn rk wytwarza bdzie „swoje* mtne poj-

cia o przyrodzie, nie mówic o tern nauczycielowi, albo te w prze-

wiadczeniu o swej nieudolnoci na tern polu, powie sobie: ma^Uter di-

ait i basta!

Z puwy.-^zego wynika, e nie ulegajc z góry powzitym prze-

sdom, nie mona uznawa w naukach przyrodniczych rodka ruzwoju

umysowej samodzielnoci mfHizicy, a wnc rodka ogólnie ksztac-

cego. Wpatlaj one zupenie w zakres wyksztacenia specyalneg'-*

i, ; i l o gówny przedmiot wykadu, wdraaj umys w pewien cile

okre;iiony sposób mylenia na tle metodologicznych i metafizycznych

przypuszcze przyrodoznawstwa, o charakterze wycznym, nie

uwzgldniajcym ogóko ludzkich, humanitarnych czynników ycia

umysowego (§ 11]. Nie zaprzeczamy przez to bynajmniej wysokiej

pedagogicznej doniosoci faktycznych danych przyrodoznawstwa.

Przeciwnie, sdzimy, e wykad wiadomoci z zakresu nauk przyrod*

niemych naley moliwie rozszerzy*^ i w zakadach ugulnie ksztacy

cych, jak to iip. widzimy w giiuiiazyacli austryackieli. szi-zególniej

za w liceach francuzkieh l ecoles d'enseignement sccondaire classioc ,

gdzie od klasy H-tcj ii iszej 3-ciej lozpnczyna si wykad nauk przy-

rodniczych zoologi, a w klasie i-szej tilozolii (naszej b-ej) koczy ^i*".

iizyk, chemi, anatomi i iizyologi. Wyk.sztalccnie ogólne nie jest

zupenem, naleycie zaokra^lonem, gdy nieobejmuje zasadniczych wi»-

<lomoci. dotyczcych wiata zewntrznego, jako areny ludzkiego di»*

ania. Ale jestto zawsze tylko czynnik dodatkowy, który nie moi"

wyst])i na pierwszy plan bez zwichnicia gównego celu wyksztiJ*

ceni ogólnego.

Z istoty wyksztacenia ogólnego, z jego charakteru humanitar-

nego wynika, e oprze si ono winno gównie na naukach kisiarjfcf

1
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ny^A, a wio na historyi, jzykach, literatarze. Susznoci tego zdania

dowodzi proste zestawienie tych nauk z przyrodniczemi z pedagogicz-

nego pnnkta widzenia.

Dzieje, zarówno powszechne, jak ojcasyste, stanowi przedewszyst-

kiem caosó zupenie zrozomial^ i pojt dla wieka modocianego, na
podstawie jego wasnych stosunków yciowych. Z postpem wykadu
cao ta przedstawia si wszecistronuiej, w rozlicznych swych obja-

wach cyuiliz L* \ juych na polu religii, sztuki, nauki, ustroju spoeczne-

go i pa-stwowego, stosuukow luidzynarodowyrh i t. p., ale zawsze

w bezportduim zwiit/ku z wasnym rozwojem umysowym ucznia.

Caie jego ycie wewue^trzue, jego uczucia, my^li i dnoci, jego wy-

obrania i ideay, przyjmuj czynny ucizia w dziejach ludzkich.

Kada osobisto dziejowa, kady fakt historyczny, same przez si,

tak posiadaj donioso, tyle zawieraj w sobie treci, podniecajcej

analogiczne objawy ju w umyle modocianym, ie odpowiednio tiak-

towane, zajmuj do ywego, niejako osobicie, ucznia wyiej uzdolnio-

nego, a ociaego przebudzaj z upienia. Takiego skutku oywcze-
go, poruszajcego naraz wszystkie struny umysu i serca modzie-
czego, wywoa nigdy nie mog najciekawsze nawet wiadomoci z za-

kresu zoologii, botaniki, miucralof^ii, li/y ki, chemii i t. p.

Czowiek jest i pozostanie na zawsze dla czowieka przcMimiotem

najbliszym, najzrozumialszym i najdoniolejszym. Tylko doktrynerzy

u]:>arci. nie przystpni dla dowodów racYoualnyeh, mog da, aby

przedmiot ton strcono zc stanowiska centralnego w wyksztaceniu

ogólnem i zastpiono nauk o przyrodzie; nauk, bd co bd, mar-

tw dla modocianego umysu, jak wszystko, co nie ma bezporedniej

stycznoci z jego yciem wewntrznem. Pochód naturalny rozwoju

nmy^owgo dokonywa si od podmiotu do przedmiotu, od wasnej
wiadomoci do wiadomoci bytu zewntrznego, od samopoznania do

wiatopoznania, a wic od czowieka do przyrody, a nie od przyrody

do czowieka. Tego pochodu trzyma si winna i pedagogika, jeeli

nie chce zboczy z drogi, wskazanej przez sam natur rzeczy.

Pierwszorzdna pedagogiczna donioso historyi wystpuje na

jaw i w tej okolicznoci, e przy wyjanieniu faktów nie sprowadza

ucznia na ]nan<w ^ tooretyzowania. przekraczajcego jo^o zdolnoci

i wiedz, ie^•/ nastitM /.a mu mo/nos <^l<;bszogo i samodzirlnco^o wni-

knicia w przedmiot, budzcy jego ciekawo, bez cigej obawy, e
nie posiada do tego niezbdnycli danych. Udyby pedagog zmuszonym
by wyjania uczniowi fakta historyczne przy pomocy jakich teoryj

historyozoficznych ; natenczas powtórzyyby si na tem polu trudnoci

i niedogodnoci, o których wspomnielimy, mówic o wykadzie teoiyj

przyrodniczych. Ale o czem podobnem aden pedagog nie myli
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i myle nie potrzebuje. Blisze i bardzo nawet specjalne w^fjasiue-

nte tej lub owej Of^obistoci historycznej, motywów jej dziaania,

przyczyn i skutków faktów dziejowych, lub te rónorodnych obja-

wów ludzkiej twórczoci, nie domu;);a si w rednich zakadach nau-

kowych adnej teoryi abstrakcyjnej', adnogo s]rowadzcnia wyloio-

nycli wiadomoci do odcrwaiiycli pojó raotalizycziiyrJi, lecz |K)zostajr

w zakr<'si«i saim-go ial<t\'i /ui_';o uiatfi-yau dziujów i wnika conajwitN

ccj w dus/.^ ludzk i w siu.suuki spolcczn*', a zatem doty-

czy danycli, zrcziuuiaych dla lu znia na podstawie jego wasnych <io-
!

wiadcze yriowycdi. To te samodzielne usiowania ueznia nad wy-
j

jamenieni faktów historycznych rnogt^ by czysto btjdne, m^tiie. na-

eiigane, ale pomimo to nie przewyszaj;^ jego zdolnoci nniysowycl; !

i dla tego pedagog nie ma powodu ich ogranicza lub przytumiam.

Przeciwnie^ powita z yczliwoci wszelkie ilowody samodzielnej my-

li ucznia w tym kierunku i skorzysta z nich, aby wyrobi coraz

wszechstronniej jego sad o s] trawach ludzkich. Nadto dostarczy inn

z atwoci rodków do dalszej samodzielnej pracy, kierujc jego lek-

tur dziel Instorycznych, yciorysów i t. ]).

Nie triu lnu spostrzedz. t' tu otwiera sio przed uc ziiiciu wiat

nowy wprawdzie, ali^ zrozuniiny. pojtny. dost<^|)ny dla niego, w kt«>-

rym si sam z latW(*-« i oryentuj<', który przyswoi soIik- mo-"

wiasn ])rac myli bez cig<*go mejitorstwa ya' strony przewodni-

ka, liez niewolniczej zabnoci od jego wskazówek i teoryj. Na tle

tyt;h danych historyi umys modociany dochodzi sto]>niowo do jasne-

go samopoznania, rozwija w sobio poczucie czowieka, czonka spolt^

czestwa, obywatc»la i dosiga w kocu owej dojrzaoci ogólno-ladz-

kioj, która jest niezbdn do dalszej samodzielnej ])racy, czy to nad

któr z nauk s[)ecyidny(^h, czy to w tym lub owym zawodzie szcze-

góowym.
Koiii<»cznom doj)elini'ijiem historyi w wykszt-aecniu ogólnem jest

iiar,lva yV://L*//r i /itiTifon/. \ trj nauct^ w sprawie samotl/.irlnego roz-

woju zdolnoci umysowych modziey odda naley pierwszestwo

przed naukami ]>rzyrnduiczomi.

Wszelka nauka jzyków, tak ojczystego, jak obcych, nie poprze-

staje na prostem przejciu i odtworzeniu danych wrae zmysowych:

dwików, wyrazów, lecz zmu^tza umys do samodzielnej dodatkowej

pracy ni.\ li, dotyczcej zrozumienia i okrelenia ich wewntrznego

znaczenia. Kady nowy wyraz przyswaja tc<ly umysowi nietylko

pewn tre zmysow, przedmiotow, realn, narówni ze wszelkiemi

imiemi wraeniami zmysowemi, wietlnemi, dotykowemi i t p., lecz

i tre racyonalna.. podmiotow, idealn, wytwarzan z istniejcych joi

w umyle zasobów p »j iowy* h. a kojarzc si z ow treci zmy-
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sow. Gdy objaniamy dziecku znaczenie; t;ik prostych wyr-dy.w

.

jak: dom. drzewo, zwierz, czowiek i t. p., a uiu?^pnie uczymy ji'

odiiiiniiac te wwazy, to chodzi nam nietylko o to, aby odtwarzao
wirrnic u^hiuno dwirki, lecz i o to, aby z kndym wyrazem i jego

odmiaiiami czyo pewn^ cile okrelonj tre mylow. Tej za
treci mylowej, majcej si poczy z róuemi wyrazami, nie moe-
my jti przyswaja dziecku w gotowej formie, lecz wymagamy
aby ono samo j wytwarzao na podstawie wasnych zasobów umy-
sowych. Póki pozostajemy w sferze wyrazów, oznaczajcych przed-

mioty zmysowe, dajcych si zatem objani pogldowo, dopóty owa
praca myli ma zawsze jeszcze przewanie charakter bierny. Skoro

jednak okae si potrzeba objania wyrazy o treci morahicj lub

to abstrakcyjnej (jak np. wyra/y: religia, obowizek, sumienno,
przyja, nauka i t. ]).). wtedy pofUiii^camy na szerok skah.- z\vr<»tn,

refleksyjn prac mj sli. zmuszajc ucznia do zdania sobie sauiodzicl-

nej sprawy z wasnej treci umysowej i ze swych stosunków yt iu-

wych. Bez tej pracy nie moe zrozumie znaczenia owych wyrazów,

aby posikowa si niemi w sposób waciwy.
Jeszcze wjTaniej wystpuje na jaw samodzielno pracy mylo-

wej uczniów w wiczeniach jzykowych i w czytaniu utworów literatu-

ry. Aby posi jzyk, potrzeba umie za jego porednictwem wyra-adle swoje m^^li. To te racyonalna pedagogika nie uznaje celu

wicze jzykowych w gramatycznej prawidowoci wysowienia, lecz

widzi w tej ostatniej j(?dynie rodek dla osij^gnicia daleko waniej-

szego celu: jasne;»o wyraenia samodziehiej ]>raey myli ucznia nad

przeduonym ])!Zpdmiotem. Podoi niif i w wykadzie Uteratury. oraz

przy czytaniu i rozbiorze jej w/ordwytii utworów, tlobry pedagog

ma nietylko na oku (lf)star( zenie uczniowi wiaflomoci z tego z;iki\"sn

wiedzy, choby najbardziej ciekwji k i [)ouczajcycii. lecz pragnie

przedewszystkiem ksztaci jego imiysl i serce, wyrobi jego sd este-

tyczny, logiczny i moralny o wszystkiem, co godne jest uwagi myl-
cego czowieka. Nauka jzyków i literatury jest dla dobrego pedago-

ga jedynie najracyonalniejszym rodkiem dla osignicia najwyszego
celu wyksztacenia ogólnego: dojrzaoci umysowej ucznia. Dojrza-o ta jest koniecznym warunkiem wszelkiego wyksztacenia filozo-

ficznego i dla tego tej sprawy ani tu pomin, ani lekko traktowa
nie moemy.

Wiedza luktycziia jest rzc* Zi bai-dzo j)oytf( zn, jak równie
dobra pami, z:ii liowujc<i j w umyle z moliw >viernoci; ale

czas i ycie zacioraj zazwyczaj najbugat.sze zasoby wirdzy szkolnej,

a pierwsza lepsza encyklo])edya moe t strat z atwoci nagrorlzi.

Gdyby tedy pedagogice w wyksztaceniu ogólnepi chodzio tylko
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0 wiedz faktycznji. jak satlz realici, mogaby si ograni* z vo naukii

czytania, a na^-i tupnie wypubay kadego iioznia w dobr eiKykl-jpedye.

Byaby t<> wielka oszczdno na czasie i finansach, do kiórej w iniif?

utylitaryzmu dy by naleao. Tymczasi>in pedagoc^ika racyonalna

ma za idea wyrobi z ucznia czowieka dojrzaego, uzdolni do sa-

modzielnego sposobu mylenia i dziaania, i w tym wanie celu ka*
dzie nacisk na wyksztacenie ogólne, w przeciwstawienia do spe^al-

nego, albo raczej profeayonalnego, któro przygotowuje wyckowaca
mniej lub wi^j niewolniczo, wprost do pewnego szczególowego za-

wodu, bez dania mu poprzednio monoci samodzielnego zastanowi*

nia si nad sob i decydowania o swojej przyszloscL Taka przed*

wczesna sj)e< yalizacya moe by uprawnion wobec ucznia, niezdolne-

go stan na wyynach ludzkiej samodzielnoci; ale dla nilocziey

zdolniejszej wszystkich stanów uznan by moe chyba jrdynio za

ze konieczne wród danych stosunkijw ckonomi( zn\'cli i spoecznych,

którego atuli nie naley rozszerza bez ])otrzcby jirzcz doktrynerskie

ograniczenie wyksztacenia ogólnego i podkopanie jego iiumanitar-

nych ideaów.

Nie mamy powodu zajmowa si tu szczegóowo dalsz kwe-
sty: jakie jzyki, ])rócz ojczystego, powinny by wykadane
w zakadach, powiconych wyksztacenia ogólnemu. Dotkniemy
tylko w kilku uwagach pedagogicznych doniosoci jzyków sta-

roytnych, poniewa i w tym wzgldzie wyksztacenie ogólne stano-

wi konieczny \vsp(')l( zynnik przygotowawczy dla wyksztacenia filo-

zoficznego.

Mówilimy w niniejszej pracy niejednokrotnie o doniosoci kry-

tyki, tak dla liloz »tii, jak dla nauki w ogóle 'zob. szczeg<'"lniej §^ Ti

1 6\ Ji(!Z roz\vini«'cia zmysu krytycznogD osiuLin Le ni*- inoua
owi

j
dojrzaoci umysowej, która jest celom wyksztacenia ogólnego.

Wszelka za krytyka polega na jnn-ón-nyw tnin rónych przedmiotów

wiedzy. Kto zna jedynie zaktek ziemi, gdzie si urodzi i y je, kto nic

widzia innych krajów, ten nie moe wyrobi sobie sdu krytycznego

nawet o dobrze nui znanych warunkach w asnego bytn. SpecyalistSk

nie znajcy adnej innej nauki, prócz swojej, pozbawiony jest monch
ci krytycznego pogldu nawet na rzeczy, najgruntowniej przez niego

zbadane. To samo powiedzie naley o czowieku wyksztaconym
wprawdzie, lecz obeznanym w \ cznie z kultur i cywilizacy swego

czasu, a nie posiadajcym przytera dokadniejszego ]>qjeia o kulturze

i cywiliza* yi innych czasów i narodów, lV'r,'niejszo przedstawi

mu si jako jedynie moliwy i najdoskonalszy stan kultury i cywih-

zacyi; o jej krytycznej ocenie nie pomyli nawet, bo uie ma z czem

jej porówna (zob. te wye str. adt i nast.).
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Wobeo tej uwagi okazuje si koniecznosó zapoznania dojrzowa-

jeej modziey z kultur i cywilizacy ])ierw8Z0rz(iuycli narodów

staroytnoci, a mianowicie Greków i li^yraian. Oni bvli naszymi

przewodnikami: ieh dziaalnoci na polu sztuki, nauki, u.struju .spo-

ecznego zawdzit^czamy gównie wasny rozwój umysowy i spoecz-

ny, nasze dnoci ogólno-ludzkio. Inimanitarnr. Ju z tego powodu

jasny pogld na ich ycie wewn<^trzne i zewntrzne jest dla nas ko-

niecznym waronldem krytycznego samopoznania, a wic i wszelkiego

prawdziwego wyksztacenia. Dojrzaa ocena naszej kultury i cywili-

zapyi moiliw jest jedynie przy pomocy jej porównania z kultur

i ywiliza<7% gredc i rzymsk. Brak jej gbszego poznania pociga

za sob zazwyczaj skrajny dogmatyzm w stosunku do panujcego du-

cha czasu, ow bawochwalcz nieomal nlegoó dla wspóczesnoci,

która charakteryzuje pogldy „realistów.** Nie posiadaj oni niezbd-

nych danych do porównawczej krytyki naszego czasu, wic nie mona
si^ dziwi ich zaciaid^owoci.

S pedagodzy, którzy uznaj ])Otrzeb zapoznania modziey
7 kultur i cywilizacy narodów klasycznych, ale oi)ok tego, za przy-

kadem Al. Baina i Fr. Paulsena, sdz, e do tego nie jest nie-

zbdn nauka jzyków staroytnych, e potrzebnych w tym wzgldzie

wiadomoci zaczerpa mona z dobrych przekadów. atwo jednak

przekona si, e takie sztuczne surogaty nie s wystarczajce, gdy
chodzi o prawdziwe, gruntowne wyksztacenie modziey. Kady
przek^, najlepszy nawet, utworów literatury staroytnej pociga za

sob z koniecznoci pewne modernizowanie i mniej lub wicej samo-

wolne przerobienie danej treci w duchu wspóczesnym. Nadto, czer-

pic z takich drugorzdnych, a czsto bardzo mtnych róde, nie

mona adn miar doj do wasnego, samodzielnego shuu o wiecie

sta.roytnym i porówna jego kidtury i cywilizacyi z nasz; a to jest

wanie celem pedagogicznym gbszego zapoznania modziey z utwo-

rami literatury klasycznej. Prawda, e cel ten nie mn nic wsp<''1nego

z gramatycznym scholastycyzmem, któiy w klasycznem wyksztaceniu

niestety tak czsto przytiunia ywe zajcie si modziey wiatem
staroytnym. Podoljnie nie moe byó zadaniem ogólnego wykszta-

cenia urobi z ucznia filologa klasycznego, specyalist w tym przed-

miocie, wtajemniczonego w naukowe podstawy jzykoznawstwa w ogóle,

a w szczególnoci jzyków greckiego i aciskiego, o ozem równie
zbyt czsto zapominaj ii przedstawiciele klasycyzmu. Znajomo jzy-
ka i tu nie powinna by celem nauki, lecz tylko rodkiem pomocni-

czym, przyswajanym modziey sposobem jak mona najprostszym,

aby przy jego |)omoey jak najprdzej moga osign waciwy cel,

jakmi jest wnikniciu w ducha wiata staroytnego i rozszerzc-
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nio przez to j^w o^o widuokr^^i umysowego. Dlaczegol)V w tym
celu w naiR-e greckiogo i aciny nie miano ^i posikowa ni<'t*wl:inii,

kluic ukazay su^ lak piaktycznerni w nauce jezykuw i]u\v< 'zvriiyci.

a wii^e wyzwoli si(^ z loiinalizum grauiuiyuznegu? Tulu Npos«'>h nau-

ki jzyków staroytnych zali cali ju J. 8t. Mill, 1>l--Boi?s-Rkymonl»

i inni, i zapewne ju dawno do] <»nanoby na tern wanem ])oiu nau-

czania tal. niezbt^dnej reform\\ gdyby dobrzj filologowi^ l»yli zawsze

zarazem dobrymi pedagogami. Zreszt wyzna naley, e w tym
kierunku w ostatnich czasach ujawnia si znakomity postp, jak o tern

wiadcz wprowadzane od roku 1891 nowe plany nauk szkokiych

w Niemczech, tej klasycznej krainie klasycznego wyksztacenia.

W kocu niniejszego rozbioru wyksztacenia ogólnego, jako

wspóczynnika wyksztacenia iilozolicznego, wypada nam powiedzie

sów kilk:i ri nauce tak zwanej ffropeJtudi/ki jUnz^jieznej w .^redliicli zu-

kailat h uaukow ych. Co do samej treci tej nauki [h dalismy ju kil-

ka uwag wyja>iiia ji^cych na swojctu TuicjHcu, zestawiajnc ji\ z zadania-

mi samodzielnego wstpu do liluzulii zob, str. 40 i nast.i.

Zarówno p('gla<ly teoretyczne pedagogów na zna« zeme ogólnie

ksztacc e prc»|)edeutyki filozoficznej, jak i praktyka w tym wzgldzie,

nie ustaliy si(^ dot!i<l w sposób podany. Jedni wród pedagogów

uznaj wykad jakichkoiwiok zasad filozoficznych za niewaciwy
w rednich zakada(;li naukowych, inni przeciwnie domagaj si nie

tylko wykadu elementarnej logiki i emi > i ry« znej ])sychologii, oias

ogólnych zasad etyki, lecz nawet wykadu metafizyki, teodycei i hi-

sloryi filozofii. DziwiK^m wydawa sitj moe, t; do ])ierw8zego zda-

nia skaniaj si \v z^iiai znej czcsci ])edagogowie niemieccy, gdy tran-

cuzcy i woscy broni jak najszi-rszego uwzgldnienia tilozolii w wy-

ksztakeniu ogólncni. W \ [a>iilcuie tego zadziwiaji^cego objawu poda-

jemy niej w j)rzy])isku drugim.

Majt; na uwadze zasaciniczy cel wyksztacenia ogólnego: doj-

rzao umy.siow do dalszej samodzielnej pracy, nie mona z niego

adn miar wyui zy c zynnika tilozoficznego, jako warunku krytycz-

nego samopoznania. Nie bronimy wprawdzie wykadu metaizyki

w rednich zakadach naukowych, wraz z teodycc czy te bez niej,

ani historyi filozofii, dla powodów, które wynikaj ju z tego, comy
wyej jowiedzieli o te^>r\ach przyrodniczych [zoh. str. 655 i nast.).

I filozofia jest speeyalnoci, dostpn tylko dla umysu dojrzaego na

podstawie specyalncgo w'yksztal< enia. Wykad metatizyki bez takiego

wyksztacenia musialn' nii- charakter dogmat \czny i allio przytu-

miaby ro/.wój zui^siu krytycznego w -|in:/i!i M.alc nie podana Hia

przyszej .Sinnf>dzielnej jiracy- myli na tern jiolu; a!>o te /muszabv
ucznia dg przedwczesnycli usiowa nad urobieniem wasnego na wiat
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pogldu, bez odpowiedDich do tego danych. Wedug nas, tylko takie

naiiki iilozoficzne mogt^ by wcigano w zakres ogólnego wyksztace-

nia, których tre daje sit^ wyjani w sposób zrozumiay przy ]onio-

cy dostej)iRgo dbi inludziey niateryahi faktycznego i naukowego.

A do nicli naka jiik liofoffhi^ logik i i eti/kit, z dodaniem w niiartj mo-

noci i eatttyki. Z drugiej za strony, elementarny wykad tych naidv

uznanym by winien nietylko za dodatkowy, hn-z za organiczny

wspóczynnik wyksztacenia ogólnego, gdy jest niczb^nym rodkiem
dla osigni^ia jego zasadniczych celów.

I tak, wykad p»yfjhtdogu stanowi konieczne zerodkowanie

i uwieczenie wszystkich danych, przedoonych modziey w naukach

liiatoryi, jzyków i literatury. Psychologia podnieca refleksyjn dzia-

alno nmysn i wyjania bliej spryny wewntrznego i zewntrz-

nego rozwoju zarówno osobnika, jak narodów i ludzkoci. Jest tedy

nietylko pomoc w suinopoznaniu. ale i w ])"zti!iiiiu ycia i stosunków

ludzkich w ogóle. L -Yik-i znowu du|)r(A\ ;ul/.a imiys miu(l<»«. iany do

wiadomoci cisiycii warunków poznania ])rawdy, wit^c i wszt-kicii

pogldów na rzeczy i sdów o nich. Ksztaci jego ])oietno dla

gbszych zagadnie wiedzy ludzkiej, podniec^a jego zmys badawczy,

pobudza ( hó do samodzielnej pracy nad samym sob i swem dalszem

wyksztaceniem i przyczynia si w ten sposób do wyrobienia doji'za-

oci umysowej w najrozliczniejszych zawodach yciowych (zob. te
wyej str. 59 i nast). Nareszcie etyhi rozwija w modziey ])oczttcie

obowizków i wyjania bliej ich tre na podstawie zarówno stosun-

ków yciowych, jak i danych historyi ])0wszechnej i ojczN stcj. oraz

literatury. Jest ona punktem wyjcia dla sumiennej oceny samego

siebie i moralnego pogldu na ycie, jego zadania i cele. Nadto za-

sady etyki, odpowiednio traktowane, podtrzynuij w mlo' l/.i< /,y

cziieie religijne, tak atwo w tym wieku na szwank naraone i wia/
wiar w porzdek niorainy wiata z praktyczn dziaalnoci, z irlea-

ami rwcego si do czynu modzieca. A to wszystko s czynniki,

stanowice konieczne dopenienie ogólno- naukowego wyksztacenia

umysu; cssynniki, z których nieouiieszka skorzysta sumienny |)eda-

gog, majcy na oku nietylko intelektualn, lecz i moraln dojrza-o wychowaca. (Co do istoty i zada etyki zob. wyej str. 43B

i nast.).

Zaznaczony wykafl projjedeutyki filozoficznej, obok swej donio-

soci dla ogólnego wyksztacenia, jest zarazem wanem |)rzygotowa-

niem do póniejszych studyów filozoficznyeli dla U' ..ni<'>w do tego uzdol-

nionych (§ 17 1. Zaszczepia ona w uiiiysl<- < ioji z( wajat ym pierwsze

zawizki owej pracy myli nad puznaniem samego >ielii< i ycia, któ-

re póniej, przy dalszym rozwoju, wyra si w duo:»ci do kiytycz-
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nego na wiat nogi tylu przy pomocy fiamodsielnego roztóorn odpowie-

dnich danych dowiadczenia yciowego i nauki. Wicej od ogólnego

wyksztacenia, jako wspóczynnika wyksztacenia filozoficznego, wyma-
ga nie mona.

1. Spór klasyków i realistów w sprawie wyksztacenia
Og^lnegrO* Nio mooiny tu w sposób wyczerpujcy przedstawia wspomnianego po-

wyoj (str. fi54 i nast) sporu pedagogicznego o istot i chankter wykntBeenia ogólne-

go. Z powoda Atoli joga ssaadniczoj doiiioal<Mci dU wyksztacenia lIlosolicKDego, poda-

jomy ta szereg pme^ pnyczjnijiicyci si., wedng nassego sdania, ojlepiej do woech-
stronnego wyjanienia tej wanoj sprawy. Zob. te, co wyaf powledano o fikoofii

nauk historycznych i filologicznych, str. 323 i iiast.

Znany filozof i psyrhttlocr ^T. T.AZAT?T-g rozwin} istot-; i za«;ady wyksztacenia

oglnop-o ([{ilduiiLM w spo-.flt iiicoiiial klasyczny, uznany przez pierwszorzdnych pedago-

gów, na czci'- s\v(m:o pic^kuego dziea: D<is L^ben der Seeie 1857 (3-cie wyd. 1885)

w rozdziale: Wyhuzacenie i nauka. Wykazuje on tu wszochstronnie intelektualne,

moialiie i estetyczne czynniki wyksztacenia, w porównaniu z wiedz i uczonoci,

i uwzgldnia przy tera równie doi^lol filoiofii. Zob. iei wielce pouczajc prac je-

go: Erziehnmg und OtichitkU 1881.

J. St. Mi ju w IfttMh 1864 1 1867 w Tospiuwach: O eyw3ixaeyi i O naueta-

nin cspóczesnnn (DisKrtations and discusffions, 2 wyd. 1875) wygosi swój pogld na

wyksztacenie klasyczne i filozoficzno. ,Nio sdi, mówi on mitozy innenii, aby bnki
wspóczesnego wyksztacenia day si»^ naprawi wyrzuceniem logiki i klasyków i wpro-

wadzeniem no'.vych j*.'zyków i nauk empirycznych Wedug nie^o zdania klasyków

i logik naleao)y nauczii' daleko 'j^rnntowniej i trliipj. ni to siy dzieje dzisiaj i do-

da jeszizo róne nauki, l)ardzi<j ud innych obco tak zwanym celom praktycznym, eca

przyczyniajce .si zato bardziej od innych do rozwoju umysu i ustalenia ctiaraktenL...

Staranio o wiedz empiryczn, której wiat w v maga, która stanowi kapita obrotowy na

rynku pioni^nyni ycia, pozostawibym samemu wiatu, a zadowolil^m sl^ saszezepiO'

niem w modziey takiego ducha i takicb uawyknie, aby moga sama z atwoci pizy-

swoi .sobie tego rodzaju wiedz i poi^itkowa si ni w sposób waciwy.'* Przechodzc
nastpnie do [irzedstawienia bardziej szczegóowego planu nauk, mówi: „W zalmsie

(•zy-teiro rozumu 'jrlówne miejsce zajmowa winny lo:'i'<^ i psyt holocria : pierw^zn. jako na-

rzdzi- dl.i pracy nad naukami w ogóle, druga, jako korze, z kf<'iroL'o w<z.v<tkie wyra-taja.

... Od ijiludzi»'iicn naley wymaga, aby zdawa .sohie spraw z sanieiro siebie, aby si%

nad sob za•^tauawi li ; inn droi::\ nigdy nie dojdzie do gruutowiicgo poznania ycia

umj'sow^o.** »Wiem, dodaje, e to nio s przekonania tumu, ale przewiadczo-

ny jestem, e to s przekonania najlepszych i najmdrszych ludzi wszysUdch jiartyj."

Co do sporu midzy klasykami i realistami mówi Mili, e podobny jest do sporo: oy
artysta malarz ma zwraca gówn uwag na rysunek, czy te na koloryt ^]a czegó
by nie jedno i drugie?" pyt i i dowodzi, e, znajomo greckiego i adny jest konieczn

dla ogólnego wyk.Kztacenia, jako rodek przyswojenia sobie koituiy umydowej wiata

staro/vf« I : ale z drn^iuj strony domaira ^i eneriri''znie zastosow.Rnia do nauki tych

jzyków tneludy praktycznej, u it wiajct\j ich nal>V( i'- a pr/j z to zy>ka si tyle ua

czasie. (; Itdzic mona uwzgldni niezbdne wiadomoci z zakresu nauk pr/:yrodaiczych.

Tukio s pogldy na wyksztalconic ogólno znakomitego realisty i utylitarysty Alilla.
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^Kcalic i" oliry i imsi, którzy si tak cz«».st(i iia Milla powohij, allK) nic nio wiedz o j(»p'o

pogldach podagogic^ujch. albo jo z uiiiytilu ijriionij, zapowne z „szaciinkn" dla nii-^tr/a.

Ed. Habtmann broni w itsico: Zta Ucfonn dts hoheirn Schulweseuji 1875,

sjOEnego wyloiztalcema ^'ako warunku uuiyslowej dojrzaoci, kadc szczególny nacisk na

j<;zyk i litomtoi gredc. Pizy tm domaga si jednak wikszego awzgldniwia mate^

matyki koatem smnicgsaMni} licsby gfodzht aciny.

B» LiMAB fOKrdnia w piaey: Oymtuuum und BeaMnik 1875, niai ^rodnio

i wjitnB wyksztacenie ogólne, (rimna^ra maj za zadanio to ostateie i pnygotowywa
winny do wsseUdch wyszyci studyów specyanycb, niefylko do tin|wersyt«ckiob, oraz

do zajcia w ycii saniodzidncLTo kicrownir^ojro stanowiska. W t.rin celu. oiok pr7r'd-

roioów klasycznych, riaiu ziut wiiiiiy w odpowiednim zakresie matematyki i nauk przyro-

dniczych. Gininazyuni n alno uznaje J^ans za spr/i t znosi . kti;\ usun naley powróce-

niem do prostej szkoy realnej, majcej na celu .-jrcluic wyksztacenie Ofjólnr.

Al. lUiN rozwya zdanie, e aodzie zapozna naley z wiatem klasycznym

przy pomocy przekadów, w dsiele: Educakm as a seienee 1879» roaidz. X-ty i X1-ty

(PiMkiad polaki 1680).,

Th. Fkrniui, La rforme de Vm8anmmt pubUe^ 2 wyd. 1881. Autor roz-

tnsa kwesty ogólnego wykaitiUcenia, sicst^inioj w ks. ll-iej, str. 10!) i nast.. pny-

wodzc zdania w te|j kwostyi J. 3iiion*a, Mia, Du>Boi8-Reymokda i innych. Od atr.

226 i nast. rozwija Fernenil swoje pogldy na t spraw, sblii^ce si do zaznaczonycli

powyej zasad Milla.

Co do pogldn Du-I^ois^-I^k-^-^ionda na lu^enizm i humanizm w pr/ffiw-^tawieniu

do „pytkiego* realizmu, zol'., romy w tym wzp-l^dzio powiedzieli o nim ju wyej str.

iH2. Podobnie i widu innych znakomitych przyrodników, jak I^irbieo, Uelmholtz,

LoTHAB MiCTKR przeciwni s przyjmowaniu uczniów gimnaz)'ów realnych, nawot na wy-

dsialy lekarski Inb prz}Todni(;zy nniwersytetów, a to dlatego, e si pnokonali, i ucz-

niowie s klasycasnem wyksKtaoeniem lpif s pi^gotowani do systematycznej pracy

naukowej i do samodsieinego tiadania, anieli wycbowacy gimnazyów realnych, któr^

pomimo, e posiadj wicej wiedzy przyrodniczej, pr/.ywykli jednak do biernego pnsej-

mowania gotowych prawd i nie odznaczaj si ducheui badawczym. wiadczy o t*'m

H. Stf^kl w pracy: Die Univer9itafei v. die (rijmmtsien 1874. 4'! i nii^t. Znany

r-honiik "W. Hartmann ogosi osnino pismo p. t. r>if' Frafji- der Thidtmti der phi-

his()jjii.^ch( n FaculUiU 2 wyd. 1881, wykazti jace dowodnie l^raki poiowic/n«?|.'u wykszta-

cenia (Halbbildnng) w gimnazyach rralnych i domaga si ogiilncgo wyksztacenia na tlo

nauk Idasycznych równie dla studentów nauk przyrodniczych.

Pauwn wygasza swe pogldy na zasady wykaataeenia ogólnego w flserega

prac, godnych blisaej uwagi. Na piorwsag*m planie wymieni tu naley jego grantowno

dzieo: Gtaehidde des tfflekren Unterriehia 1885. Na str. 755 i nast rozw^a on na-

stpujce pogldy. Uznajc niemo1iwo$<> oparcia ogólnego wyksztacenia na mattunaty-

ce i naukach przyrodniczych, z powodu ich specyalnccro charakteru, Paulsen 1'roni hu-

nianitame<ro wyksztacenia na tle ojczystego jzyka, literatury, historyi. filozofii i religii.

Przyteni znajoniose aciny ma za konieczny warunek prawdziwri-i>^wyks7iaceni;i. /. li-

teratur LTock naley. wrdluLr niei^i*, zaiur/na modzie przy jininocy (lnlir.\cli [irzokia-

dów. Co do filozofii da wykadu w piiniiazyai li lotriUi, p-y* In. logii i etyki, nadto czy-

tania odpowiednio wybranych ustpów z dik-l takich mylicieli jiik Kartezyusz, .Schafti-

bury, Hume, Kant, Schopenhauer i I^tzo. W tymo duchu przemawia w awych^pra-

cach: Dos Bealgymnaaium und die htmanudieche BUdung 1880, 0T6sC,Ufber die gegen-

teHrtige Lage dea hoheren Sehtdwesens 1898.

Najgruntowniigsa obron wylisatacenia klasycznego ogosi znany bistoryk,i pe-

dagog O. JlMB w pracy: Dos hunumistieeke Oymmaium 1880. Zb^a on ta wsiech-
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strotiDb MRutj n'alist6v, uwzgliedniajc jednak przy tom pwtpj Gsvit w spra-

wie szkolnej.

H. Yaihinokr roKtrzsa pogldy pnyrodiulEdw, 'sscczególDiej Prejrora, pnedwnjrdi

tv7k8staconi klasycKacnm, w mpmwie: yaturfbradtung tind Sehule 1889. Pn^jmijc
za zasad*' ii/n.ine jir/.cz przyrodników prawo tiiogenotycand (aob. wyoj str. i n:v>t.),

Vaihiii;<!r wrkaznjo, e wyksztacenie osobnika u narodów europejskich powinuo w ko-

Itjncm nasti.pstwit* obejmowa te samo czynniki, któro wcliods^a w sklid iIzifjowfHTj

rozwuju yria timy^nwfijn ty<"h nnrnduw. J*oiiit'\v;)/ */a« rozwój ten o]ii( ia na Trz^rh

czynnikacli, jaki*mi kultura grecka i r/ymska, obm-sfijaii-stwo i wr.->/..iL' puuoJu-
znawtitwo i literatura n.ij nowszych czasów, pm"to s/kohi zaznajamia winna modzie

Z tculi czynnikami i doprowadzi j do ich naleytego zrozumienia. Na tem polega

wanie istota humanitarnego wykszti^cenia.

Jasny pos:ld na najnowsze dnoci w sprawie reformy szkolnictwa w Niein*

csech daje G. HoltzmOler w pimie: Der Kampf urn die S^ulrtform in ^etneii fiff«r-

»fen Phasi-n 1890.

We Francyi broni w nowszych tiwis;i<:h wyksztacenia klasycBnego azczególniig

znany historyk K. ].avissk (Efudrs d t-tmUa, 's isfiOi. ale i on wy/najo, o celem nau-

czania jeyków staroj-tnycb nie jest wadanie niemi, leir/ tylko zrozumienie utworuw

li tera t u ry k 1asyozno j

.

(TOiln!\ uwa^ri krvtykp zasad pozytywizmu w kwe^styi wyksztas cuia ogóluego

ogosi li. Thamin p. t, Kducuion et positwism 1802. Uto najbardziej charakterystycz-

no zdania ti go pcdago^'^a. str. 50: ,,Nons nons demondons co (]ue qiiatre oa einq lirres

dc geometrie, ou cinq cent& pagcs dc j)liysiqiiu et de chemie.*., donent de force aa ca-

lacti^re et dlndi^^pendance la pensee.... 11 y a la sdonce.dos sa^ants et la science des

ignorants. Ccst de ceUe-ci qae noiis arons peur.*"

Hacyonalno ustpstwa z gramatyrzno^jo fonnaliznin na rzeez matematyki i nauk

przyrodniczych, nic nadwerajc przy tem jednak istoty kla-^yczncjro w\ k-ztacenia, czy-

niji w n(.w '/y 1, i7.a-:o h znani pcdajroirowio : .1. Lattmann. H. .S<'niLLKK, W. Srn:AT>ER

i inni. Pierw -zy w piiuio; A KSf/fcichrmlc /.o.>ff/?<; ^^r Ih-ffirmliffrijfinnui (U> li-jlitrcn

SchitJn-f.-riis ISKO. DruL^i: Di rlnheitlkhc (irsfiiU miy intd Wftitifiuhniig des Gymm-
siuluucrnihtti IbUl. Zob. t«v. odno-nc czci w Schillera: Maiulbuci der praktisiun

Padttff(M/ik fiif hiikere Lehrani^ialtau 3-eie >vyd. 1894. Schrader ml w wSelce pouczaj-

eem dziele: Erz)fhnHg9- nnd Unierridul^hte fur Gymnaaim, &-te wyd. 1889.

"W kierunku jeszcze wi<,'k8zogo przylilienia wyksztacenia ogólnego do wymaga
czasu dziaaj zwolimicy tak zwa&cj »zltoiy ^ednorodwj (Kinheitsscbalo), domagajcy sie^

aby obok j<;2yków staroytnych uwzlt^dniano na szersz ^kab; jzyki nowe, matcniatykt:

i nauki przynuliil z •. Tn nale: K. >rEiNARr»rs (Das deutsrhe G(/nnins'nnn ISSTi, F.

IouXEMANN n> ' Zol i„ft uns,y'r hnhrynt SchnUni 188--). 11. Steii»U£VJ£R (Bitrachtun-

gen iilur onsrr UnsstM-hrs Srhitlirtsni i wi(^bi innych,

Zasd natoiiiia-r do skiajUC;:o funmli/imi i»roui w tej -prawie a óoIz.

wi' 'l< iiki pcdai^ojr A. Lichtknhkld zaruwuo w nismu . JJic fonnah BUduiig

jak i w ,t;iu rii( j^/.cni d/.icb-: D'is Studium der Sprachcu U. die inMiectuetk BU'

diiiuj i rzez lurmalne wyk.sztacenio rozumie Lichtenheld wyrobienie zdolnoci

umysowych bez wzgldu na przedmiot ich czynnoei, Rozr6nia on logiczno^fenna]-

no, jzykowo-formalne i estctyezno-formatne wyksztacenie i sdzi, e we wszystkich

tych kierunkach nauka jzyków i czytanie utworów literatury s rodkaou jedynie

Skut^'/.t;"llii.

Tondoufy nadania i giranazyom realnym charakteru ojjólnic ksztacucejro, bz^rze-

<,'.)lui' J pr/y pomocy sz<?rszt j:o nwzfildnicnia zasad etycznych i reli!s'ijuy(;h clirzecyaii-

iitwa, reprezentuje F. ZANOii; w mowio: kalyymtmiuin und Qymnadtm 181)5.



§ 19,1,1. KLASYCY I RKALICI. 669

Literatura polska w- sprawlf* i^rofy i celów \vYk<>zfah'enift O^loego, oraz

sponi kl.n-sków 7. rfaiistaini o ilo wiem, nio j<'st zUyt iMiL^ti^, Hni u*y«Serpiij!\<:\. OK.ik

przytcisony. h ju pri - z '/:ikrcsu Hlozafii nauk luHt()rycznj'oh i lilologii (zob. atr. '^\6

i iia^^t. i ^ilf i n;i-t.i. w viiii' uiaij!y tu nast'pujii<:<'

:

C fjiHKLT ju ^v,spu<iuiian<'j \str. priry o z;M<'/j)[iiu pi'<l i:,'iii^ii'/!i('m lilolo-

g-ii, filofitofii i matiiuatyki, zapatmji; sii^ krytycznio na lM-'z\vzgl;dii»' pauowanio lariuy

i gredciego w axkoach. Uznaje ich doaio^oiit^ ale domaga sii> zarazem dopottii* nia icU

matma^k i wiadomociami z naulc przyrodniczych. Mówi on w tym wzgirdzie:

,Trwa pótj bdzio potrzoba filologicznego uki^stalcfnia, póki sit; nio zatrai prawida do>

bnM^u smaka i cht^- czerpania nauk z c/y^tcgo, nionasiladowanego ich róda. Ta Ji^dnak

putrzel>a wircj na uniwersytetach^ ni w szkoach przcma-u. Tam powiifcajiry
si»^' jaklnniukolwick wyszonni zawodowi, lu z dokladuejro poznania jij»ykuw klas3'czu3'cb

njni«*j wiiM-oj ohoj-(' sif^ nio moe: tu zarhowitia jmwiniKi l^yr równowagfa wiedzy ud»»-

skonalcnif^Tii j^zykuwcm kh-yi /.ncin, iinwoi /r-in-in i iniw nii todzajanii nauk."* Szkoa
powinna juiudzieufa udu:>konalic ka/,d(?j gae^zi nauk in,rtiu i o tyle, al)y na nal)yty<-h

w niej wiadoino.iiach móg poprzustiic, f,'dylty dalszf irh lo/wini Mio Iralo za zakntsmn

nauk, jsawud jojjo poslknjn<;ych." W szczegóowy rozbiór planu nauk >zki)luyrh I.ili<dt

nie wchodzi, wykazuje tylko ji':»zi'zo znacssoniti filozofiii jako czynnika podnit t ajucfgo sa-

modstoln dziahilno myli, orass matematyki, jako ogólnej podstawy poznania wiata
zmysowego*

Tkkntowski traktuje o naszym przedmiocie w Dy(hihti/ce i Ki'ice, jako drugiej

i trzo'ioj rz»;.(; Chotcanny (zoli. wyoj str. 24 i nast.<. Obok jzyka ojczystego, jako za*

sady wyksztAlci-nia. u/.najo 'l'rentowski j«;zyki staroytn»^ za „gówny ((•i*" nauki gimna-

zyalnej. ..<o-nozy/.u,t i ariua. czyli hi.m uiiora, to istotne szkoy !~ ,,To pacierz szpikowy

w orif'nii/.iiii«' szkrd." Mówi nawet _l!\iol»y niezy r/eczji. •.•"dylty pu i):ikalarniach

wiejskich, pu pca>yacii eskith. po h/ikulach kad'tów i uiuduej szlachty uyszi-j, wy-

kadano przynajmniej grecko-lacin-'jkn uncyklopedyii, w któnjby objaniono wyrazy tccJi-

niezne w naukach zaprowadzone.^ I^rzociwny jest atoli jedno^tronnemn formalizmowi

gramatycznemu. «Odrónij, wda, humaniora od filologii, tudzie bniiianisti* od filologa.

Filolog w citiem znaczeniu .smakuje tylko w umarym *jpzyku. .lest un wokabu ar-

okiem, gramatykiem z wywidl i wysuszon czaszk! Ini <:ilej samodzielno jego

Ograniczona, tom bardziej duma jogo bez granic, lluiuanista przeciwni«> je^t peen du-

cha i zatrudnia sii- nmaremi jzykami nie dla samej gramatyki i p:ual'rastyki, alf dla

poznania plastycznetro 'jeniu^zu staroytnych i dla zas/czepi" liu w teraniejszoci.

Jc-t on kapltiueiii iIdIu- u*> sinaku, str /rni attycyzmu i u l»anii /iiosci rzymskiej. Ula

filologa je-;t jt.zyk umuriy cdetii, a diii hiuuanisty rodku tu.'" .Nadto domaga sit; Tnni-

towski zaraeni wykadu: religii i njoralnoci, matematyki, fizyki, pocziitków chemii,

astronomii matematycznej, hi»totyi naturalnej, geografii, bistoryi, ,w ogólnych, ale cako-

witych zary^ch." Wrud przedmiotów filozoficznych oddaje pierwszestwo logice i osto-

^ee, wykazujc przytem donioso pedagogiczn filozofii, jako ^anl wszy»tkh'h umie>

j^tnoMii^f ich „w^za gordyjskiego t pnnktu rodkowego.''

Do prac na-zych filologów, broniitcycb wyksztacenia klasycznego, nale g.')-

wnie: wspomniano jn (-tr. HM) Fidtkcye A. Makckifcjo. szczególniej str. 111 i nast.,

dalej A. Szmurly: (f (hicjtun m stanonufiJcH sfami/fn' cl hlasiji znrj 1S(»2, O knltio zc

fj,i'r)/t !8r>;i i jeiro: Kilh i sóic o cc/e i ki<-, iitihH t/i»ntnzf/(ilm\'jo fiaHdotua li^o^

wroszei(' A. MiFRZYsKiKoo : (J dzisit-j^^itut sanoniskn fHolitjii ISf).*).

Z gliokiem |)Oczr.ei(?nj pedagogioznem i z szc^rok erudycy roztrzsa ,1. K. l*LK-

nAsKi kwesty wyksztacenia klasycznego zarówno w pimie: O jaihKjntfr.znem zna-

czeniu nmk kloftycznych 18iti, jak i w rozprawie: FlMogia, w Encyklopt <lyi wycho-

wawezoj, T. IV, 1890, fltr. 00 do 145. Rozrónia Plebanki dwa za^tadnicze cele nan-
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czania: idealny i retdny^ tmysowy i praktyczny; do pierwszego dj wyksztacenie

ogólne^ do drugiego specycdne. ()>?titnio ma niewtpliwie swoje uprawnienie i nikt nie

zaiiiii'r/.a zapr/ff/^af jciro doniosoni i potrzoty. Alo z drug'ioj strony ni''/(,'ni nte 'yy4

uzasadniona walka pr/.« *ivvko pierwszemu, iiiajj^cfniu n i oku rozwin ^ener^ria in}>ltni r

w kil i iinku '<!!iiod/irlm'i prary duclia. .Snidkaiiii koniecznemi wyks;Lacouia Ufuliicgo

sn hi^.uiiya i pr/iediujol^y kla^syczne. l*o«?li\d liistoryczno-krytyczny na rozwOj tego kie-

runku, oraz glt.bsze pojcie potrzeb umysowych modziey przy szczegóowem razwini-

ciu zasad wyksztacenia ogólnego nadfo wzmiankowanym pracom Plebaskiego «te
warto w naszej literaturze pedagogicznej. Zob. moj ocen pierwszej z powyszych

pnc w Wieku, 1870, J« 08.

Wród naszycli pierwf.2oradnyeh przyiodników T, CvA!aBiitsKi stje w kwe-

styi wyksztacenia modziey na stanowisku „czysto huraanitamem'* w awej rzeczy : O {>f-

fhiyoykznnn znaczeniu nauJc przyrodniczych w humaniarncm tcydtowaniu (Pami.tnik

Tow. Lek. War-z. 1877, T. 78. str. i nast.). ^Zadinipm humanizmu, mówi. j(^-t n>z-

wijani* wszdkich zdolnuaici myli ludzkiej, >ez wzgliniu na pr/.y.sze powoanie uiloditir-

y." Alo wychowanie humanitarne ksztaci winno myl nietylko w kierunku synte-

tycznym, lecz i analitycznym, wi*,'c wspólnie z nauk j<»zyk<jw i historyi naley uwzgM*

ni w pedagugi(-u i nauki przyrodnicze. Nie chodzi ta wszelako o wykad ,praw ogól-

nych.** ,Mlody umys poj tych ogólników naleycie nie mose, ani dojrze zkd one

waciwie si hior.*" Ogólne pojcia przyrodnicze powinny by w szkole pnadstawione

jako «wyniki oiscg^o rozbioru i .stopnioweg^o rozumowania," W ich wykadzie nale;

si tizyma metody genetycznej. To te ('haubiski domaga si szkolnego opiaoowuia

wiailiMPo-^fi przjTodniczych wrdlug tej wanie metody.

Sr, Kramsztyk w prac} : O jicdagogiczitetn znaczeniu nauk pryrtKhikzych tTnu^-

;.,'ld pedag(><,'iczujt , iHSi. 'I'. I, 05 i nast.) dopatruje *i ich znaczenia pownii' w tom

c skaniaj umys do „upiciunia wszelkich rozumowa i wywodów na pudstawiu lA-

tycznej, pewnej, znanej." Tog^ld na znaczenie p(^dagrogi(»ac pojedynczych nauk przy-

rodniczych uzupenia t zasad ogóln i wykazuje, w jakim dndiu naleilUoby udiidae

odnonych wiadomoci w szkole. Pod tym wzgldem praca ta zasugige ze wsiecli

miar na to, aby na ni zwracali baczn uwag pedagogowie wszelkich kieronltów.

Porównawczego za zostawienia doniosoci pedagogicznej nauk pnyrodniczych z ia«

nemi naukami, a szczególniej z liistorycznomi, autor w tj pracy nio mia na oko.

l>ur. te artyku Kramsztyka: Fizyka w Encykl. wychowawczej, T. IV, 1890, stf.

207 do li4.

('<'nne wiaUumusri, dotyr/,i^< o rozkadu nauk w |.,'imnazyah wikszoci krajów

europejskich, oraz w ogóle doniosoci pedagog^icY.nej jzyków j^taroytnycli podaj: M.

MACisiiEWsKi w artykule: Gimnazya, w Kncyklopedyi w^ychowawczej, T. \\\ 1890,

str. 5G'2 do 501, i Br. Biekowski w pracach: Oramatyka grteka i adMa^ tamie T.

V, 1804, str. 34 do laS.

Nfly'obszemiejsz i zarazom najgruntowniej.sz prac w sprawie wykszt^oenia

(^nego W)'da u nas prof. A. Okolski p. t. Kwcstya refomuf gimmuyaM^ i» Niem-^

czech, Szicccyi i h^ranci/i tiuJzlc tcykszatccnla klasycznego tcobec potrzeb m>woczc^Hegi)

spolcizcstita J8in. Znajdujemy tu wszci li>tronn(j wyjanienie wspóczesnych dnoci
w Kie runku reformy szkó rednich, tak ze stanowi-ka >po!cr/.n'»iro. jak pedag^ocri •'n-iT'^

To U'/, praca ta zawi<*ra w --oiie hist<»ryczno-krytvi /.lu' liaue dla kadego, kto pn-.niif

w tej s[»rawic doj.s«- do .samo<i/i< lnef^o. naukowo wyiobioii«*57o pdu. Co d(» saiin
i

kvfo-

atyi .spornej prof. Ukolski dowodzi, e wyksztacenie kla.syczne nie odpowiada putaoboni

czasu i zastpionem by winno wyksztaoimiem, opartom przewanie na jt^ykacb ojczy-

stym i nowych, oraz na matcinatyco i naukach pr/yrodniczyci, w duchu rednich zakli'

dów naukowyci spc<^yalny4^h we Francyi (cuseignement secondaifo Mpeial). Faj ten



§ 19,i,t. KA8TCY I REALICI. 671

jednak zaznacz (str. 235 i 212), e guwnjm oeiem tego wyksztacenia powinno by
„oadolnienie do rzdzenia "sob i innymi'', oraz „zrozuinionic potrzeb wspuczosnego spo-

eczestwa i wielkich interesów ludzkoci." ,Nowe wyksztaconie winno si«^' starar nic

tyle o to, eby zo szkó doskonali filolod^ lab biegli wychodzili realici, ile szlacbetni

i oMiUiwi ludzio."

W kuiR-u ninijszogo praeo^ldu nio moemy pumiruic iiiilc/f>nicni podniosej obro-

ny humanitarnego wyksztacenia przeciwko naukom puzytywizum i utylitaryzmu przez

Si. KbzkmiAbkuoo w artylcnle: Nowa zasada wycJiowania^ zamieszczonym w jego Za-
rytath Uieradath 1896^ str. 86 i naat Myl pizewodnia prawdziwego wycsztalcenia,

mówi Kneiiuski> polega na takiem uzdolnieniu jednoetlci, »aby wartoci swoj rzeczy-

wist, moraln i islelektoaln, jak njwicej i jak njdnzoj w spoeczestwie ludzkiem

znatay i dziaa moga;- »aby to wszystko, eo ozowiek w spoeczestwie istot sobir; po-

doliiiyi h c^tu'. njyle i chcie moe, znalazo si istotnie w duszy wychowywanej, jako
ogulna summa czowieczestwa/' Dobitniej i janioj istoty wyksztacenia humanitarne-

go okrosli<' nic potbjlma. To to tylko tak poji.t' wyksztacenie ogólne stanowi punkt
wyjicia i prawidowy vvsp,'.c7\ nnik wyksztacenia Jilozotioznesro.

2. Wykad iilozolii w rednici zakadach nautcowyci.
ZaanacKona powyej (str. 664) sprzecjsno w pogldach pedagogów na wykad [irope-

dentyki filozoficznej w redniek zakadach naokowydi uwydatnia si najdobitniej w pla<

aaciti nauk, obowisjcyoli w lónyck krjach.

W JPtutaik i wikszoci innydi pastw niemiedcich wykad propedoufyki, do

której zaliczaj logik i psychologi, nie je<it obowizujcym i pozostawia si zupetnio

nzuaniu dyrektoriów, stn^ownio do tego, czy znajduj w skadzio osobistym gimnazyum
nauczyciela, uzdolnionego (U) teeo wykadu. W praktyo(; rw^na sit.^ to po-itnnowienie

prawie ziipeinemn zaniocbaniu luiuczaLia tiluzohi w rednich zakadach naukowyb. Zi,'a-

dza si to zo /daniem, które je-,/,c/e w roku 1801 wy^'iosi wpywowy pedago«r lU iniec-

ki i filolog H. iONiTZ, e wprowadzenie tilozohi do giuiiiazyuw równaoby si jej unice-

stwieniu (Dio rhiosopbio in das Gymnasium auihehmcn, helsst diu Philo^iophio voruich-

ten). Filozofia, wedug niego, wykadan bymoie tylko na uniwersytetach. W Niemczech

tedy usunito wykad filozofii ze szkd rednich gównie dlatego, e uznano go za pnEe>

wyszajoy uaddnienie uemiów ; czego jednak o pi^stpnym wykadzie psychologii, ogiki

i etyki powiedzie nio mona. Co si za tyczy pedagogów, odpowiednio przygotowa-

nych do t^iogo wykadu, to przy dobrej woli chyba znalazoby si ich dosy wród
i^narodu my.licieli (das Volk der Dencker)."

W gimnazyach r>>siiiskich istnioje minimalny wykad propedeutyki, sprowadzony

do jednogodzinnej nauki logiki tygodniowo w o-tatnioj kiasio; nauka ta czy si nad-

U), stosownie do najnowszych rozporzdze (IhiKJ r.), z wykadem jzyka rosyjskiego

i literatury.

W Amirifi napotykamy ju bardziej rozszerzony W3'kad filozofii, obejmujcy :

krótki wstp do filozofii, oraz logik formaln i psychologi empiryczn z dwiema godzi-

nami w dwóch najwyszych klasach.

We J^omyiiwe Woszech spoytkowano przinlmioty filozofie/ne w rednich zaka-

dach naukowych w sposób najrozlegejszy. I tak w ostatni' klasie Irancuzkici licoów

i kolegiów, nazwanej klas filozofii, zaprowadzono wykady: psychologii, logiki, etyki,

moUati/yki. teodycei i historyt hlozofii. powiiajc na to om godzin tygodniowo. Nad-

to tiezniowie lou-zn pi-^^i'' lo/.prawy Uluzoticznc i czyta*' wyjtki z dzie: Platona, Ary-

.stoteb'<a. Cyceroua, Scaoki, Jiakuna, Kartezyuszu, ^uibnitza i innych filozofów. Kady
uczeu pragncy uzyska wiadectwo z ukoczenia redniego zakadu naukowego w od-

dziale klasycznym (cole d^enseignemeiit secondaire dassiue) i uzyska przez to

stopie hakiUaria literatury (bachelier es lettreci), musi zoy egzamin ze wszystkich
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poW3'9;*t7.yc1i przedmiotów filossoflcznjch w jednym z iiDtworsytolóvr. Nawet w nkdacb

szGtdokl^^towjehf dajcych wyk$!2taK'cnio rednio spccyalne l<K}]es d*ens<*i<,nictneiit s«ooii>

dalr*' >|n"-i-i!il i \vvki;ul.ii;\ w uKtatnicj kl;i>;i».' w c«t€nM-h ^odzinach tygodniowo fiIoz(»fi

nauk (|)liil'i>(>j»nf i<'iitiiii)ii< \ oraz etyk*; i wyinau'.i,;!\ odpowieilniegu ©sriearoiim od Im-

htifarza nunk i iii,itr:ii:i( yiznyi-li i |>r/yiv)dniczyih, liirludior »"'> sci«'Ur'<>- W lireaih

iroshitli te smjih; pr/.cdiiiiofy iiltizidii-/.in', co w lirj'i<-h tVan«'iizkioli, ro/.dziflono racyo-

11 liniej n;t tr/v <>-f ihiic kl:»-y. / dwuirodzinnyin wykadem w p'n.'rw>/»'j '/ nidi. a tm-

uedziniiyiii w duddi dal-zych klusirh. (Ilówna. j>r/,y(v,yii\ Uikii'<,'ij szerokiego uwzj,d!^*d-

nieuia iilo/ufii w»* Fmncyi i Wlo-«ze<d) jr-t ta okoli« /.uoj>, n w tych krajach diciano

wykiadoni iilozufii zastpi< wykad religii, usuni jty z ediika< yi publicznej. Wfcpir atdi

nalf/y o dobrych skutkach taki(*go zast>;[)!iCwa. gdy religii adncmi sztacsraeuii ^uniga-

taiui %astj\pi(' nie pmlulma, a tem mniej ogutnikowom mzonowaniem nad najwyx<«zeBit

zagadnicidaiiii wied/y Itidzkij (ij 12.1 ).

l'o do AtiffUi nic w tym wzfld/.iu stanowmgo powicd/ier ni<* mo/na, gdy

w tym kraju inicyatywy pryw;itn«'j i>tnii'jiv najro/lic/.nicjszu typy szkó rcdnii-i, It-z

iiar/.iK (iii('i:<) pr/i z p;tn-<two planu nank. W o^^ólo ji dnak |)uwu'dzii' naU?iy. o w kt>-

h iiii. !i ;iti- irl-kiidi. t»ra/ w (idd/iat it li kla^yi /iiyidi s/,k«d gramatycznych (gramniar

M hoolsj, tdpowi id ijiiryrli najl>ardzi<'j gimnazyDiu i liceom na kontynmcio, obuk ji;zyk6?r

staroytnydi mao pozostajo c2a.su dla innych przedmiot)w, wit.'i: i na Iloscofi. Tylko

gdzio niegdzie uwzgldni-ij < lenicntamy wykhid logiki lub psychologii. Czyni to ri»ir*

nif niekiedy w oddziaach realnych owych 8zk6).

Litcratun; gówniojszych podrczników propedeutyki filozolicsEncj w celach peiia*

gogicznyHi podalimy na swiijein miejscu wyoj, str. 42 i nast Tn zwracamy je>/c2e

u\vagv na s>)'ie^' pia< , wyjaniajcych szczegóowo kwe-sty nanczania filozofii w red*

nich Zftkladafh naukowych.

Naji:t untowniej-/:! jM i u '/:>!i>zcniii pedaijouMc/nem ihr/ofii napisa wspuinniany

ju (-tr. 4"_*i Tif. H^iNAUU p, L. I>t In phildsojihit' ihnifi itumatinit flnsHiifuf lS'>'i. Ao-

tor ro/.ir/.o.^a wy/.f.-ch-tronnie stosunek ilozoii do nauki j;zyków, hi-f )ryi, wyujowy. ma-

ti-mutyki. (i/yki, di) wychuwania moralnego i religijnego i wykazuje, e tilozolia, poba-

dzi H' i>i><y-l dujrzowajcy do samodzielnej roHek^yi nad tob^ swym stosunkiem do ln>

dzi i :^wiata, etanowi konictnmy warunek naukowego i moralnego wyksztacenia. Od

i9!a4u wyjcia tego obszernego i wyczerpujcego dzioa (obejmnjo 676 stronic) nie poj*

wita sii; druga praca, traktigca ton przedmiot s równ znajomoci izeczy i gruii*

townoci.

W nowszydi czasach zajli sic specyalnym rozliinrem tej kwestyi gównie pe-

daL'< i:owie w Austryi i Kraneyi z powodu szert^zego traktowania tilozofa w ^dcoacb

tych ki l i^-^^-

Wsiinl piai- iuistiyackirli pediie-i.j-uw, któr/y ^5i przyczynili t:i';I»szet:o wyja-

..iii iiia (lo:)i(-!o3ci wykadu prupedeiityki tilo/oHcznej w giumazyach wynueniam: J. H.

Li)WB, Ueher Jm Unierricht in der philm. Propadcntik am GytnHOsium 18(jó; K. Jam
Uebfr die phihs. 2*tt}iu'idenfik ais (jf ^jnctate Dim-ip'iii fin- die Co9U!entraion des gym-

nfishen Unftrrichln 1KS2; A. HOflrr, Znr Propiiden^hFrttge 1884 i A. MKiKOMOt
rebrr plairs. Wlssi ttschttf und ifor ProjMideuWi 1885.

W NicJOC/.»idi hroni w nowszydi . /. : i h ra •yon:1nero wykadu propedeutyki

w -jinirij/yarh y/.('/.<-j<>h)h\\: A. {{f.ckkr, Gcisf, Zite inid MiiUl der G;jmna^ial/'ild,'hg

str. >'^1 i na>t.; I-'h. |Vvi i.skk. 1'rhrr Wnia.ujcithcit und Zukuuft der /'/<'/' > ;';'

i)n </>iil,i tt ti l nlrr, ii Ji. w (
'entr.iI-( )rvran liir il;)- Ifi l^ehulwe,^en 1>^7, '1'. 14. str. 4

i Uii-l. i/.u!i. ti'/ CU do nie<_:() wy/ej -tr. <5(»7): 1'. i\.iiANKKL, Lhr rnh^rrit jif rhr jih\l.

JV<>pddeulik Isni; I n. Wh.lk, Ltbtr den ScInduutariclU in dc iiitiosophie JSa
i inni*
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We finnenakiej literatane zasagfuj na szczególno uwzgldnienie w tej spnwie

nastpujca objawy:

Ju .1. Simon wykazywa w swej pracy : La r/formt de Tcnarujnement secondai-

re 1874, konieczn potrzeb szerszopfo wykadu przedmiotów filozoticzDjch w li(;oaeh.

NTajgor^tszyii) atoli rzet;znikieni na IcnT-7y«- /aprowadzonojifo we Fi;inf vi w r. 1HH5 rozle-

gego wykadu tilozoii w szl<o,ir|i Ai.k. Fouillkk. Swiadi zy o tfin r~tmlyuin je^j-o:

l,n refm-me de reitseif^nettmit jJiiItisi.plK.jnr et mnrfd en Ftum:*^, w lievuu dan deux

UOiiUes liitO. T. str. 3oii i luu-yl. „lya. 60uu;c' vivo et vivitiante, mówi on, pour ia

littrature codjiur yoar la gdenoe^ o&it la philo.supbiu/^ e jednak w tej kwostyi kiO"

TDwano ai^ nic tyle pedagogik, ile polityk, dowodz tego naatij^pujce alowa:

pbiloaophie eet la religion pabliqiie dea democraties, et noiis aTonona, qao nous naurions

pas grand confianco dana rarenir d'ttne n'publiqne aans pbilosophie. tji prfttre et roi

vont hien enaemble, toujours aussi on a rapprocbe ces deux titres: pliiosopbe et citoyen."

W tym dnr-hn donm^ra si«; l^^ouiilre wykadu w liceaci nie tylku w\mlynionycih powyj
otr. «)71) przedmiot»'»w tilozoticzny.-h. alt* nadto i filozofii sztuki, tiluzulii ])r/.yrody. filozo-

fii iij>t4>ryi, prawa natury i w koncu tilozotii nauk w ogóo, obejiiiuj;\i ('j idi tcoryji (t\v-

orie den sciencesj. Trudno ],o\vit;dzior, czegoty naleao wi^roj wyumgac od studentA,

powicajcego si w uniwersytecie spei^yanym studyoni nad tilozulil

Od 'raku 1899 day si we Francy i slysse ooras usilniej gosy, krytykujce wy<
kkd filozofii w liceach. Okazay si skutki przesycenia modziey niedojnEaej filozofi.

Wielu domagao si zupenego wyl^enia przedmiotów iilozoflcznych z rednich zakad
duw naukowydi. W cdu zaaignicia zdania znakomitych wspóczesnych mylicieli

i pisarzów w toj spnwie, redakya czasopisma Bemie Bleue urzd/ia odpowiedni an-

kieta; i ogaszaa przez duszy rzas <»wf' zdania w swoicli aniach. Zbiór tych zda
wydano nastpnie w osolmej ksice j>. t. Ftnir cl contr Vrme\tjnement j/hilos ijiUitjue

J8i«4. Spotykamy tu mi»^dzy inn«Mui <^'osy .Iankta, Taink a, Kihdta, Mokoha, I'i>!'il-

l£k uo, 1jVuj»a i wielu innych. Zdau tych tu ju nic przy ut zaioy, odsylaj; t:zytchika

do saniej lisiki, wielce ciekawej i pouc-zajcej w poruszonej sprawie. l*owieniy tyl-

ko, o wikszo gosów broni wyUadu filozofii, ale domaga si pewnej reformy w tym

wzgldzie.

Za rolbim przemawia tei njnowsza praca w tym pnedmiocie^ któr wydtd £.

DuRKHKiM p. t. Uenseiytmnent yhllosaphiue et de phUaso^Ue^ w l^tmie

phiioeopbiue 18U5, T. 89, str. 121 i nast. Autor W3*kazuje z wasnego aczniowski^
dowiadczenia bdy pedagogiczne przedwczesnego wdraania umysu modocianego w sa*

niodzielno sdzenie o wicie i Indziarh. „1'ensor eounne lo vobin, mówi. <'tait a cho-

se 4ue on <'Titait avec lo plus d*- >oin. (^ui(omiuc avait un peu d ambitiuu scolairo

entendait se faire son syst<Mne persouncl." i'ouzc'Ua rufuriuy jest tedy konieczni^, czy

za nie doprowadzi do przeciwlegej ostatecznoci, przyszo pokae.

W naszej literatum; znam w tym przedmiocie tylko prace: prof. Fa. IIabu&t:

Sianomtiaf propt dcutyki filozoficznej w atfaemie muk gimnazyalaych 1888, oraz ks.

A. Pecbnika : O reformie t za, propedeutyki filotofiezru^ to natMydi ghmoyach 189S.

Pierwsza z nich wykazuje jasno dydaktyczne znaczenie tego przedmiotu; druga broni

rozszerzonego wykadu filozofii, z wczeniem nn talizyki. Zob. te niój artyku: J*Vio-

zofia i wyhiitacenie fUiizoficzne, w Kncyklopedyi wyehowawezej T. IV, 18U0, str. 115

do 192, gdzie podan jest take hLstorya wykadu tiiozofli w szkoach u nas i u obcych.

43
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2. Wyksztacenie naukowo npecyalne, fako wspóezynnik

wyksztacenia filozoficznego.

«

Samodzu Itia praca myli uad filozofi zaley od takir^ » mnó-

stAva wanink(')w, umysowych i yciowych, i w\Tnaga tak szciukiego

zasolm wiedzy i dojrzaego wyrnhiciiia odpowiednich zdolnoci, e
mody czowiek, otrzymawszy nawet iiajstaraiini<'i"^z«" wyk.sztalcciii'*

ogólne, tylka wyjtkowo wstt^puje do w yszogo zakadu naukowego

z wyranym zamiarem studyowania filozofii. Choby go ki^cstye

filozoficzne zajmoway jak najywi<>j, to jednak zazwyczaj widzi

w tera jodynie czynnik dodatkowy dla swego rozwoju umysowego:

nie mówi sobio: yfi^ filozofem," lecz wybiera dla swych samo-

dzielnych studyów specyalnoó teologa, filologa, historyka, prawnika,

matematyka, przyrodnika, lekarza i t. p. Do takiego wybora nagl

zarazem dane stosunki spoeczne, które wanie, dla wyjtkowych wa-

runków pracy nad filozofi, nie urobiy z niej osobnego zawodu prak*

tycznego.

O powyszem wiadcz wymownie yciorysy wikszoci filozo-

fów. Wszyscy z maemi tylko wyjtkami, rozpoczynali swe studya

naukowe, w ogok^ samodzielnu prac umysow w zakresie? tej lub

owej z nauk specyahiyeli i dopiero w nast<?pstwie, parci wewntrzn
potrzeb ducha, powicali si hlozoii. Wskutek tego moe my z a-

twoci rozrónia filozofów wedug sj)ecyalnoci, która bya punktem

wyjcia dla ich samodzielnych bada filozoficznych i która w ten lub

inny npcsób wywieraa pewien w])lyAv na te badania. Moemy mo-

wie o filozofach, którzy wyszU bd z teologii, filologii, historyi, pra-

wnictwa, bd z matematyki, przyrodoznawstwa i p. Filozofów za

„czystych" pod tym wzgldem, t. j. takich, którzy wprost przystpili

do samodzielnego rozwizywania zagadnie filozoficznydi, bez pored'

nictwa poi)rzednich studyów nad t lub ow nauk specyaln, napo-

tykamy w dziejach filozofii równic rzadko, jak i takich, którzy „filo-

zofowali" bez wszelkiego w og<>le naukowego przygotowania, jak np

szewc .Jakoi{ l)onMK (f U>24 , albo u nas wieniak .Ian* Szwkp

(f lW8f, o którym podaem blisz wiadomo w y^iorv^:ie Józefa

Kremera fstr. 72 i nast.i. Zre^^^^t ]>rzyk]ad waiiir gliokomysinego

Bdhmego, który wywar wpyw niezaprzeczony na rozwój niemieckie-

go idealizmu w naszym wieku, pokazuje, e tacy filozofowie bez

wszelkiego naukowego wyksztacenia, zasuguj czsto bardziej na

miano prawdziwych filozofów, anieli wielu poowicznie wyksztaco-

nych dyletantów, którzy przyswoili sobie w sposób powierzchowny
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pewien zasób wiedzy, ale w adnej nauce nie uzyskali gruntownego

wyksztacenia.

Taki stosunek yciowy samodzielnej pracy nad filozofi do spe-

cyalnego wyksztacenia naukowego czy si^^ w sposób naturalny

z wynikami teoretycznego rozbioru stosunku filozofii w ogóle do in-

nych nauk (§ 10, oraz ^ 15 -2 i 1(>,2'. Skoro si okazuje, ze filozofia,

jako dno do krytycznego na wiat pu^h^du, nuLsi uwzgldni da-

no nauk spccyalnych. badajcycli szczeg()owe objawy wiata, to rzecz

naturalna, e wyksztaK i iiic naukowe specyalne poi)rzedzi winno pra-

c nad wyksztaceniem taeiioweni w zakresie filozofii. W imi tej

zasady zastanawiamy si tu bliej nad znaczeniem .specyaluego wy-

ksztacenia naukowego dla wyksztacenia filozoficznego.

Gównemi zakadami, daj%cemi speoyalne wyksztacenie naukowe

B% uniwersytety. Maj one to samo znaczenie w zakresie wyszego
wyksztacenia, jak gimnazya wród rednich zakadów naukowych.

Uniwersytet wyrabia przedewszystkiem ludzi naukowych, uczonych,

majcych nauk za cel swej pracy, w przeciwstawieniu do wyszych
szkó fachowych: politechnik, specyalnych akademij, duchownych, le-

karskich, rolniczych, wojskowych i t. p., które podobnie, jak i szkoy

r<'aluc, mai na oku wyksztacenie zawodowe. Wprawdzie i wycho-
wacy uniwersytetów powicaji si w yciu po wikszej (czci ró-

nym zawodom praktycznym: pedagoga, prawnika, lekarza i t. p.,

ale wyksztacenie uniwersy t( ( kie ( zuwa nad tem, aby owa przysza

dziaalno miaa cile naukow podstaw i cigle uwzgidniaia ywy
po8t<^ nauki; gdy przeciwnie wysze szkoy fachowe posikuj si jt^-

dynie nauk, zastosowan do pewnych praktycznych celów% pozosta-

wiajc, o ile mona, na uboczu tak zwan „czyst" nauk. Uniwersy-

tety ksztrie wskutek tego badaczów naukowych i dla tego piel^gnu-

j% albo przynajmniej pielgnowa winny, ide cznoci wewntrznej

wszystkich nauk, ich zasadniczej jednoci. Szkoy fachowe natomiast

wyrabiaj zrcznych rutynistów, zdolnych w swej specyalnoci spoyt-

kowa wyniki nauki dla celów praktycznych, ale nie przysposabia ich

do samodzielnej pracy nad postpi m nauk. Z tego wynika, e w na-

turalnym toku rzeczy szuka naley specyahiego wyksztacenia nau-

kowego, jako wspó( zyiniika wyksztacenia filozoficznego, nie w szkoach

fachowych, lecz w uuiwHrsytetacli.

Trzy gf«')wne grupy nauk: przyrodnicze^ humanitarne \ teologiczne

Tzob. wyej str. 119) stanowi w uniwersytetach przedmiot specyalnych

\vykad(nv na rónych fakultetach. W wikszoci niemieckich, au-

stryackich i angielskich uniwersytetów istniej fakultety: lekarski,

filozoficzny, prawny i teologiczny. Przy tym podziale wykad nauk

matematycznych i przyrodniczych, w odrónieniu od specyaluo-lekar'

*
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skich, wpada w zakres faknltotu filozoficznego. W nniwersytetach

francuzkich i woskich napotykamy powi^kszej cz^ci Odobne fakulte-

ty matomatyczno-przyrodnicze. W rosyjskich— obok fakultetów ma-

tematyczno-
i

1 : . rodniczych istniej historyczno-filologiczne, zastpujc e

fakultety filozoficzne innych krajów.

Chocia wedug togo, co powiedziano wyej, przyszy filozof

wyksztaci 8i«^ winien gruntownie w zakresie cho jednej z nauk

s|)ecyalnTch, a z ])Ozostai'DH zaznajomi si encyklopedycznie i«tr.

650 i nast.r, to ierlnak nic iiinna cile okreli stn(]v(')W takiilteckirii.

kt')rejy uzna naleao za najw liiciwsze przygotowani*' do samodziel-

nej ])racy nad iilozoti. Przeciwnie, kada ze wspomnianych grup

nauk s{)(>cyalnych przedstawia w tym wzgl^zio pewne korzyci na'I

pozostaemi, ale zarazem i pewne strony ujemne, gdy sw treci

wyczn zawada umysem filozoficznym. Dla tego wanie domaga-

my si, jak najusilniej, dopenienia danej specyalnooi nietylko pobiei-

nemi wiadomociami, zaczerpanemi z innych nauk, lecz ich duchem

i treci zasadnicz. W przeciwnym bowiem razie filozof pozostaje

w ciasnym zakresie metodologicznych i metafizycznych przypuszcze

jednej speeyalnoci i nie wznosi si na owo krytyczne, ogólno-nauko

we stanowisko, z którego jeilynic rozwiza mona z;e lania lilozotii

w s])osób naleyty (§ 1 Rozpatrzmy tedy por(»wnau'C7.o. -h-u

w ogólnych zarysach donioso katlej z powyszych grup nauk spe-

cyalny(*li <lla wyksztacenia hlozohcznego. Mamy tu atcili na oku je-

dynie wzgldy pedagogiczne, gdy ogólne znaczenie nauk specyalnych

dla filozofii wyjanilimy na swojem miejscu 10 i U).

Korzyci, jakie wypywaj dla pocztkujcego filozofia ze stu lyów

nauk maUimtycznychy narzucaj si kademu, obeznanemu nieco bliej

z temi naukami. W caym rozwoju swej treci matematyka jest

wzorem cisej argumentacyi i stanowi wskutek tego najlepszy rodek
wyrobienia formalnej prawidowoci mylenia. To tei niektórzy filo*

zofowie dcdukcy, wyprowadzajc z logi( zn oczywistoci, na wzór

mat<}matyki, zdania szcze<;<'>towe z zasad ogólnych, uznawali za naj-

doskonalsz, lub nawet za j^dyiiie ^naukow^ metod poznania rzecjey

i usiowali zastosowa jii do tilozoiii. ('zyni t/> np. Spinoza i^zob. str.

520 i nast.). Jeeli takie zastosowanie w swym wycznym rozwoju

<|i .prowadzio w kocu do abstrakcyjnego ionnalizinu, uwydatniajce-

go si w dyalektyce Heola (i^ 14.:', , to w tem ni<- winna matematyka,

lecz jednostronno filozofów, nie zwTacajcych naleytej uwagi na rónoii'

przedmiotów, badanych przez filozofi i matematyk, oraz na inne bar-

dzo wane czjrnniki ni< t<>dologiczne matematyki,uzupeniajce dedukoy-

W mat<ematyce bowiem dedukcya opiera si na cile okrelonych

zasadach, na tak zwanych pewnikach , lub te na rónych zaoeniach,

.
- j
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które su za punkt wyjcia illa ca
j

dalszej czynnoci logicznej nad

badanym przedmiotem. Scislc niatoiuatyki nie poleca tylko na sa-

mrj fledukcyi, lecz równie na jasnej wiadomoci pierwotnych po-

cztków wiedzy matematycznej. Gdyby tedy tilozotuwie dyalektycy

zwrócili byli uwag i na t^ strony matematyki, byliby si niewtpli-

wie zachowali bardziej krytycznie wzgl^em ostatecznych zasad swych

abstrakcyjnych wywodów. W kadym razie i ta strona matematyki

jest wielce ksztacc dla pocztkujcego filozofa. Przyucza go do

analizy poznawczej, dcej do wykrycia i okrelenia pierwotnych

czynników wszelkiej w ogóle wiedzy. Prawda, e rodki, uywane
w tym wzgldzie przez matematyk i filozofi s róne, stosownie do
rónych przedmiotów ich badania, jak to wykazuje metodologia filo-

zotii (§ 15); ogólny jednak kiemnek badawczy myli jest jeden i ten

sam i przyjmuje w matematyce cile okrelony chaiMisin-, wyjania-

jcy ]3od niejedn>in wzglt^dcm odnone zagadnienia krytyki poznania.

Za przykad shi\ mog miedzy innemi now sze badania z zakresu

metamatematyki. o których mówilimy wyej 'str. 8f>3 i nast.).

Prócz tycli czynnników przewanie formalnych i metodologicz-

nych, matematyka posiada nit zaprzeczon donioso dla wyksztac**

nia filozoficznego i pod wzgldem rzeczowym. Jej zastosowania w lo-

gicOf psychologii, estetyce, a tern bardziej w hlozoiii przyrody s bar-

dzo rozlege. Takie np. zasadnicze pojcia wiedzy hidzkiej, jak: sia

i mcb, przestrze, czas i t p. tylko przy jej pomocy naleycie wyja-

nione by mog. To te filozof zapozna si winien z matematyk
przynajmniej o tyle, aby móg sobie zda samodzieln s] i z owych
zastosowa i oceni krytycznie ich donioso w rozwizywaniu zaga-

dnie filozoficznych. Do tego naturalnie nie wystarczaj^ wiadomoci
elementarne ; a e autodydaktyc zne zapoznanie si z matematyk po-
czone jest z wielkiemi trudnociami, wic ])oradzi naley kadi nm
pocztkujacenni filozofowi, aby w uniwersytecie uczszcza na wyka-
fly matematyki i pracowa nad ni powanie, w celu moUwie grun-

townego prz3'swojenia sobie jej zasadniczych danyt-h.

Nad doniosoci nauk przyródniczych dla wyksztacenia filozo-

ficznego szczegóowo rozwodzi si^ nie |)otrzebujemy. Jasn bowiem
jest rzecz, e faktyczne wiadomoci, udzielane z tego zakresu w re-
dnich zakadach naukowych, nie mog by wystarczajce dla filozofa.

Zax>ozna si on winien koniecznie nietylko z ogólnemi wynikami
wiedzy przyrodniczej, z jej najwaniejszym materyaem faktycznym,

ale równie z odnonemi teoryami, wyjaniajcemi naukowo ten ma-
terya. Praca w tym duchu nad fizyk, chemi, geologi, kosmolo-

gi, biologi i tizyolop;i j(.'st koniecznym warunkiem wylisztacenia

filozoiicznego w szerszeni tego siuwa znaczeniu \^zob. wyej, .str. IIG,
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])Oflzia nauk przyrodniczych wedhia: Wundta). Prawda, trudno wy-

maga, al>y irjody czowiek, powi^MMjcy si innej s]>e( yaliiosci, a nie

przyrodoznawstwu, wnika zbyt szczegóowo w tre powyszych
nauk. Pominii* to, skoro pragnie w przyszoci przyjmowa czynny

udzia w pracy nad filozofi, a wi^ i nad urobioniem ogólnego na

wiat pogldu, musi o tyle wnikn w szczegóy przyrodosmawstwa,

0 ile to jest koniecznem dla naleytego zrozumienia jego ogólnych

zasad i wyników. Wyksztacenie bowiem filozoficzne nie moe odio-

dzió za dokoczone, póki myliciel nie staje na wysokoci wspócze-

snej wiedzy przyrodniczej i nie nabywa monoci samodzielnego, kry-

tycznego na ni ])ogldu.

Przy najwi(^k8zem atoli nssnaniu dla pedagogicznej doniosoci

matematyki i nauk przyrodniczych nie mona pomin stron ujem-

nycli wycznego panowania ich zasad i ducha nad rozwojem umyso-

wym iilozofa.

MatcTnatyka. jak to wykazano wyej istr. 352 i nast.\ ma cha-

rakter foriiiiihi}/. Wskutek zastosowania jej zasad du pizedmictcw

przyr(Mloziiaw>t wa rozwina si(j w niem dno do wyjanienia zja-

wisk z pimktu widzenia meciianicznego i ilociowego. UpraAmienie

takiego punktu widz«'nia roztrzsa imj^ na swojem miejsca (sir.

oraz 351 i nast.\ Tu powiemy tylko, e matemateczno-przyrodniczy

sposób mylenia byby w zupenoci uprawniony i dla lilozofa, gdyby

wiat nie przedstawia nam innych objawów, prócz takich, które %
ostatecznie daj sprowadzi do dziaania praw mechaniki i do czynni-

ków ilociowych. Skoro tak nie jest, jak o tem przekonywa kiyiyka

metodologicznych i metafizycznych zasad [)rzyrodoznawstwa (§ U,

oraz 16,2) ; to wyczna tendcncya myliciela w kierunku mechaniczne-

ilociowym nmsi coraz bardziej przytumia jego zmys dla rónic

jakoeiow > t h, taktycznie w wirc ic istniejcych, i doprowadzi do wy-

muszonego tioiiiaizonia (»b]aw('>w, ruz( hodzcego si z istotnym sta-

nem rzecz\'. Mylicie*], nie lirzacy si*; z tym stanem rzeczy. Icct: na-

cigajcy taktyczne dane do swoicli nawyknicii naukowych, staje m
doktrynorem, i)odkopujcym czc^sto mimo woli i wiedzy sw wasna

mio prawdy dla prawdy uob. str. 510 i nast.\ Od zych nastpstw

takiego doktrynerstwa, zarówno dla nauki jak ycia, wyzwoli si^

moe umys tylko wtedy, gdy si ksztaci na podstawie moliwie pe-

nego uwzgldnienia rónorodnych objawów^ wiata, j^o realnego bo-

gactwa, przekraczajcego w sposób tak oczywisty jednostronne teo-

rye naturalizmu. I to wanie, najgruntowniejszego nawet przyrodni-

ka, ])iagu('ego sir wyksztaci filozoficznie, a witjc przedewszystkiem

w duchu kryty< yzmu, skoni winno do gbszego wniknicia w zasady

1 tre innych nauk, dopeniajcych jego ograniczony sposób myoub.
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Nawofywftno dotd ])odo8tatkiem i jak si zdaje nie bez skutku,

fiioBofów, filologów, historyków, socjologów, aby sitj bliej ssapoznali

z nankami przyrodniczemi. Nadszed czas do przypomnienia przy-

rodnikom, e i oni nie reprezentuj cakowitej „nauki," e chcc si
wznie na stanowisko ogólno-naiikowo. a wic filozoliczne. i oni uzu-

penia winni swo specyalne wyksztacenie gbszcm wnikiii^t iem

w istot(^ i trci' pozostaych nauk. Prawdziwa nauka nic zna i nie

uznaje hegenionn jednego fakultetu nad pozobtaemi, lecz domaga si
równouprawnienia wszystkich.

Natrafiamy ta przedewszystkiem na nauki humaniarM, stano-

wice nie mniej wany W8pócz3mnik wyksztacenia filozoficznego, jak

matematyczno-przyrodnicze.

Rysy charakteiystyczne objawów, badanych przez nauki huma-
nitarne, sprowadzi mona z PaBrEBSM do ich niepowtar<tlno9ci (zob.

wyej str. 414). Jestto rys tak odrbny, wiadczcy tak dobitnie

o samoistnoci tego szeregu objawów w przeciwstawieniu do objawów
przyrody fizycznej, e powinien da wiele do mylenia nietylko filo-

zofowi, ale i kadt»nni gbszemu ])rzyrodnik<>wi. Ten jeden rys zmusza
„nauk" prawdziw, krytyczn do przekroczenia ( iasuych ram natn-

ralistycznego sposobu myU-nia i dui>einienia go nowemi metodolo-

giczncmi i metatizyLziK-mi czynnikami, opartemi na sumiemiem bada-

niu tego szeregu objawów.

Bo te w samej rzeezy, objawy ycia umysowego, bdce zasa-

dniczym podkadem nauk liumanitarnyoh, tak cile si wi z samo-

istnym bytem kadego osobnika, z jego waciwociami indjrwidualno-

mi, a w dalszym ich rozwoju, z jego samodzieln energi, z dno-
ciami, mniej lub wicej twórczemi jego uczu, myli i woli, e osta-

tecsny wynik wszystkich tych danych: ^zt/n ludzki, jest czems tak

oryginalncm, wycznem, e si w ten sam sposób nigdy i nigdzie nic

powtarza, a tem bardziej ])rzez nikogo nigdy i nigdzie powtórzonem

by nie moe. Na tem polega wanie istota hUtoryi, dziejów i odrb-
ny charakter jej praw zasadniczych. Praw tych bowiem nie mona
wykry na podstawie prostego uogólnienia szczegóowych faktów, lecz

dla ich zroziunienia i okrelenia wnikn naley w istot organ i/a cyi

umysowej czowieka i z jej rozbioru wyprowari zió owe czynniki ogól-

ne, zasadnicze, które kieruj dnociami iudzkiemi, przywiecaj za-

równo jednostkom, jak narodom i caej ludzkoci na ciemnej drodze

^wota jako ostateczne cele ruchu dziejowego.

Wiemy ju, e to s czynniki raeyonakM^ któro w treci swej

nie zale od samych faktów, od tego, co jeH^ lecz, unoszc si ponad

faktyczn rzeczywisto, oceniaj jej wurto wewntrzn z punktu

widzenia tego, co byó powmntti z punktu widzenia idialut i w tym
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duchud do twórczego przeistoczenia danej rzeczywistoci wedhig

wymaga wyszej i lepszej natury czowieka, wedug \vymaga rosu-

mu. Tu dopiero docieramy do waiciwego róda dziejów, wszelkiego

post(jpu na ])oln kultury i cjwilizacyi ludzkiej, na polu religii i sztuki,

owiaty i nauki, yria s])olecznego i stosnnk('>w nii<^(lz\'narodo\vv(.h.

Nie trudno zrozuiiiii-r, t; tu ju P])osub mydlenia medianie zno-jtrzyi-o-

dniczy ustpi** nuisi przed .<j>usol»eia m^^lenia racyonalnym, etycakt^n^

bez którego ezlowiek nie by}l>y ezowiekicm, istot, wytwai-zajc

wasne swoje dzieje, lecz bryJ, ])oru8zan% przez obce siy (zob. wy-

ej § 8,2 i 3, 12.2 i 3, oraz 576 i nast.).

Otó taki to sposób inylenia racyonalny, etyczny, stanowicy

w |)rawdziwem wyksztaceniu filozoficznem konieczne dopenienie

sposobu mylenia mechaniczno-przyrodniczego, podniecaj i ksztac

w sposób waciwy jedynie nanki humanitarne, jako samoistne czyn-

niki wiedzy Indziej. To te nie jest przesad zdanie, e bez wy-

kszti^cenia humanitarnego nie ma prawdziwego filozo&. Najszersza

wiedza ])rzyrodnicza tego wyksztacenia zastpi nie moe.
Nad znaczeniem szczegóowyeh danyeh zarówno historyi i filolo-

gii, jak i uank spolt * zuych dki wyksztacenia tilozolicznego, za,<Tana-

wia sio lu nie mamy ])Owodu. Powoujemy sit^ zreszt na to, co ju
powitdzii lisiuy wyej, roztrzsa j:u- wsiwczjaniiki wyk-zuiicenia ogói-

norro istr. (>58 i nast.). Do zasadniczych w tym \\z^l»Mlzie wymaga,
aby ]0CZ\tkujcy tilozot' zapozna si moliwie gruutownie z ogóln

history kultury i cywilizacyi, dalej z liistory religii, sztuki, nauki

i ycia spoecznego, oraz z tcoretycznemi zwadami tych nauk, doda-

my tu tylko jeszcze kilka uwag co do znaczenia j^yków staroytnych

i nowych.

Przedewszystkiem jas^ jest rzecz, e nie mona uzna filozofa

za naukowo wyksztaconego, który nie jest zdoln^Tu czyta w orygi-

nale dzie Platona, Arystotelesa, Bakona, Kartezyusza, Spinozy i in*

nych pierwszorzdnych mylicieli. Stosunek wspóczesnef;^ > filozo&do

dzie tych mylicieli jest zupenie inny, anieli stosunek specyalisty

matematyka, przyrodnika, medyka do odnonych dzie klasycznych

Knldidcsa, Arystottdesa, Hif>])olvrntoa. Ualeiia, Newtona i iiuiyrh. Ci

autorzy maj^ dla ws])ulczesnoi nauki ]>o wikszej czci tylko znaczo-

liit' historyczne. Z tego stanowiska znajomo ich dzie w oryginale

jest wprawdzie koniecznym rodkiem naukowego wyjanienia poczt-

ków i rozwoju wi(vlzy na tych polach; ale znajomo ta nie stanowi

koniecznego wspócz>niuika w samodzielnych badaniach uczony
i mao si przyczynia do urobienia jego teoryj naukowych. Wszyst-

ko, co w tych dzieach ma warto rzeczywist, wsiko, e tak po-

wiem, w nauk wspóczesn i staje si udziaem kadego jej adepta
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bez pomocy ponowiiv(']i stu(l\'(')w nad owemi dzieami. Tymczasem

dziea pierwazorzt^dnycli myli< ioli wiata ntanowi^ a po ( hwiu^ (jIjoc-

n niewyczerpane ródo Hamodzielnycli ])imktów widzt^iia na najroz-

liczniejsze kwrstye filozotiezne. Nagromadzona w ty( li dzieach |)i a

myli nad rozwijaniem ostatecznych zagadnie, wiedzy ludzkiej i luu-

bieniem ogólnego na wiat pogldu, pomimo postpu czasu, nie traci

nic na swej wartoci zasadniczej. Przeciwnie, najsamodzielniejsi filo-

zofowie póniejszych pokole znajdowali w dzieach tych cenne wska-

zówki dla rozwoju wasnych bada i bez studyów nad niemi nie do-

signliby tego stopnia wyrobienia myli i subtelnoci docieka, jaki

napotykamy u jwwanych mylicieli nowszych czasów. Wszystko,

comy na swojem miejscu powiedzieli o metodologtcznem znaczeniu

historyi filozofii (§ 15,8 i 16,3), dotyczy gównie samodzlelnc^go zapo-

znam i sit^ wspóczesnych pracowników na tern polu z dzit l.niii znako-

mitych poprzedników. Przy ich pomocy filozof przejmuje si dopiero

w sposób naleyty" rozmnem ogóluo-ludzkim i nznpenin jego czyimi-

kami swój ograniczony indywidualny ]>unkt widzenia. To wszystko

za wymaga dobrej znajomoci jzyka greckiego i aciny.

Te same wzgldy przemawiaj i za jzykami nowemi: niemiec-

kim, francuzkiiii i angielskim. Szczególniej wanym dla studyów filo-

zoficznych jest jzyk niemiecki, z powodu zarówno jedynego w swoim

rodzaju bogactwa literatury niemieckiej we wszystkich dziedzinach

filozofii, jak i dla tego, c filozof nowoczesny, pragncy gbiej wni-

kn w istot krytycyzmu, koniecznie zapozna si winien bliej

z dzieami £anta, którego w adnych przekadach naleycie zrozu-

mie nie podobna.

W kocu sówko o znaczenin wmk teolofiirzm/ch dla wyksztace-

nia lilozoficzuego. Kzccz naturalna, e od ])()(Zi^tkuji^cego filozota

wymaga nie mona szc^rszych studyów .spec yauych nad temi naid^a-

mi. Poinimo to nie puwiiiit ii ich lekceway'', jak to czsto si dzieje

w imi rzekomej krytycznosci, a w istocie z uprzedze negacyjnych

zob. str. (iOi^i i nast.). O czynnikach filozotieznych, wiai^cych si

z naukami teologiczncmi, wiadczy zarówno ieh filozofia, jak w ogóle

donioso ich przedmiotu, t, j. religia (zob. str. 329 i nast., oraz

§ 12,3). ^Myliciel sumienny nie powinien by ciemnym i w tym za-

kresie wiedzy ludzkiej, i na tern polu nie powinien kroczy omackiem.

Obowizkiem jego jest tedy zapozna si z tt^ologi o tyle, o ile to

jest koniecznem dla dokadnego zrozumienia jej charakteru, oraz jej

pierwotnych zaoe i treci zasadniczej. W przeciwnym razie, sdy
jego w tym wanym przedmiocie nie bd^ wynikiem sumiennej roz-

wagi, lecz objawem wpysvów postronnych, nmiej lub wu^^i
j
przypad-

kowych, czsto nawet tendencyjnie ziiiicmajt^oycii istotny stan rzeczy.
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A wt«'dy flojrmar \ zniowi tcdlop^ii nip prz<»f'iwstawi prawdziwi n;o kry-

tycyzmu filuzoik-ziiego, czysti j mioci prawdy dla j)ra\vdy, ItH z zno-

w\\ tylko do^natyzm toj lub owej nauki specj^^ahiej, iub te nawei

pierwszych lepszych popularnych hase y,ducha czasu." Od takich

zbocze ochroni moe jedynie samodzielne zapoznanie .si przynaj-

mniej z history teologu i z jej teorotycznemi zasadami.

PedagOfftka BtudyóW imiweiayteekiolu Wymaganie pewnego

uniwM^aliziiiu naukowego, jako wsputczynnika wyksztricenia filoKoficsaego, moo H-ywo-

at' uzasadnione zarzuty pcdag^ogirznn i nadto W swcni praktyczncm nnoajrWtsIiikni

natrafia na r.rnorodnt' trudnoci. Z tgo powodu diKlajomy tu kilka wyjas^nie.

.If"/.*'li /.;\il;iiiiy, aby prayszy tiiozot' nie poprst)i-tawa na '^peryalnych niuk.^<.ii

swejjo lakultrtii, Ic.^z dy do ich uzupehiienia prac nad inneiui naukami, to z tcjro

ni<' wynika, aljy hu- mia nad mian; roz^strzeliw^a w swych stndyach i naraz zajmowa

wieloma rónorodncnii przedmiotami. Owe wiadomoci dodatkowe przyswoi 9dbie

teoio kolejno, w pewnym nast<.'pstwie csasu tak, aby nie nadweri^y jego stndyów

specjalnych, ja stanowiy podane niozmaioenie pracy naukowej, oywijc omya aw
now treci i Tozleglejszemi widnokrgami Do takieb lf dodatkowych, bea nwaeib-

ku dla «jrlówncj ^pecyalno< i, czas. pr/y dobrych i li(,'ciach, zawsze si znajdzie, a na db*

ciach w tym kierunku zbywa nie li^^dzio nlL-^dy umysowi z nastrojem filozoflcznyiu

(§ 17). Zreszt, nic chodzi o to, ai>y owej wiedzy z zakresu innych fakultetów nan!

cakowicie ju podczn>i swych studyów speryalii} ( h. rz^ j^o nic zdy zro>i«'' na uniwer-

sytecie, o tcni powinien pouiyle póniej, w ten lui) inny sposób. Zaznaczylimy p«)wv-

cj tylko og.rlny zakrc-^s nauk specyalnych, kt<;re mie winien na oku miiHly tiiozot, dba-

y o awe naleyte wyksztacenie.

Nie lekcewaymy lównie tradnoeci, nasuwjcyeh si pny loanenania atodjAw

poza zakres nauk faknltcckich. Trudnoci te s w istocie bardzo wielkie sacKgdbiiej

w t3'ch uniwersytetach, w których nie ma wykadów ogólnych z kadego laknea wie*

dzy dla suchaczów w^siystkidi fakultetów w celu zaznaczenia jednoci i zwiiku w<y

wncfr/ncgo nauk : przeoiwnie, gdzie «fnd \ a fakiiltcckic z roku na rok drolaazeowa > »

spccyalzownnc i dlat''<ro mao pozostawiaj cz^isu na ich dopenienie w zazn.u-7n:iyii

kierunku. Aic i tr rnuinosci da ^ si przczwyci».'yr, przy pomocy l>:idz inlnoi^oej lit<?ra.

tury, lidz stosunków usibistych z pjy.edstawicielami rónych specyalnoci, którzy nio

odmówi swej rady i kierownictwa modemu czowiekowi, pracujcemu sumiennie nad

awojooi wyksztaceniem. Chodzi tedy i tu gównie o dobr wo1q i energi przj' wyss*

kiwaniu najodpowiedniejszych rodków, wiodcych do wskazanego cela.

Wielk pomoc w racyonabym rozwoju studyów uniwersyteckich s pnoe, doty>

czee ich istoty, zadaii, metody i roddadu. Stanowi one tak zwan pe<lagogik^ sta-

dyów uniwersyteckich, a podniecjc refleksy nad tym pniedmiotem, nagl umys ns*

wijajt-y si do zdania sol)ie sprawy ze swych u.siowa w kioninku wyksztacenia sr-

mego siebie. Z tego powodu zwracamy tu uwag na waniejsze wród t<^ jx>-

dzaju pric.

Jii .N HKLi.iNo iiiirual n.i uniwer-Y tccic w .lenie wykady o mektdzic sudyw
akadctnickich, które nast^-puio wyda drukiem (Yorlcsungen iibcr die MetJwdc des oka-

demincken Studiums 1803, ji-cio wyd. 1830). Hoztrzsa on tn ze swego filozoficzoego
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pnnkta widzenia (aob. wj/oj <;tr. 12 i nast.) wzajenmy do siebie ntosunek nauk ^pocyal-

Dycb, szcsogr^blej teologii, prajrodosnawstwa i histoiyi. Ppinituo jednoBfcronucgo idoali-

mn, stanowicego dnst tjch wjlcladów, zasagoj jednak na to, aby si z niemi za-

pozna pocztkujcy filozof z powoda ich gbszego pogldu na istot i wewntnmy
zwizek wsponmianycli nauk ^)ocyalnych.

W tym prz«^mioo!f» pisali póniej: J. E. Ebdmann, VorleJtungcn uhcr akndemi-

iiches Lehen w»/f Studium 1858, Kuno Fischer, Uebrr dm akadetnuiche Studium und
seine Ait/(/(ihr 1S68. .1. Mac Cosh, Academic teadmig 1809, L. Loabu, L'emeiffH€ttiaU

superieur 1888 i inni.

Wród nowszych prac godno s w tym wzgldzie szczególnej uwagi:

Fr. Habmb, M^iode dat akadenua^tn Studiunu^ wyd. pomiertne 188S. Autor

traktnje tu w tizec^ czsdaclt: 1) o uczonym, 2) o oniworsytccio, B) o studyach fakul*

teckich. Kaida z tycb czci obejmiye szereg cennych uwag, dotyczcych zada, celu

i rodków wyksztacenia naukowego. W ostatniej • zci napotykamy charakterystyki.'

rónych ga< /i <fudyów fakultockich z osobna^ okrolenie ich znaczenia, oraz W:ikazówki

do odpowiedniej nad niemi prai y.

Czfwki filozof T. Masaryk ytod na/un k"nk,rfni\j logiki, wspomnianej wyej ^tr.

116, iodaje pout-zajcy przeirld nauk speeyalnych. juz^czem wyjania i< b wzajemny do

siebie stosunek i wymienia dziea pomocniczo do studyów w kadym kiurunku.

R. HocHiooBB, Ueber dk Aufyaht des akademischen Shtdiums 1894. Jestto

wieioe ponczfca rozpeawa zamieszczona w czasopimie : Zeitsi^ft fur FhUoaophie und
PadagogUc T. I, 1894, str. 428-452 iT. 11, 1895, str. 28 -45. Autor wykazuje donio-

}o.' imiwf r^ytetów jako uosobienia nauki i, roztrzsajc znaezóiio rónych studyów fa-

kultockich, kadzie zarae) nacisk na potrzetH> idealnego rozwoju umysu w kierunku

moralnym i estetycznym, dopeniajcym wiedz naukow.
Najlepszym rotlkiem w-t^pni-L^^o orymtowania w ró/nyfh dziedzinach wiedzy

spo«'yalnej s studya nad tiln/oii!\ odnonych nauk. Literatur w tym wzgl^zie podali-

my jii na swojem miejo.:u, str. ;<21 lii.

rrac, ijiajcyci za przodnot uniwersytety w ogóle, ich cel, organizacy, sposób

wykadu i t. p. tu ju nie wymieniamy. Ograniczamy si jedynie wzmiank o mowie,

wielce donios) w tym przednitode, jak rdctor monachijskiego uniwersytetu W. Chust
oglosU p. t. Reform des UnmrsUatinmterrkkta 1802. Autor domaga si energicznie,

i bardzo dnszoie, uzupeniania zwykych wykadów z katedry moliwie szerokiom rozwi-

nicun konwersatoryów, dysputatoryów. ropctytory<'>w, somhiaiyów naukowyli i w ogó-

le wszelkiego rodzaju wicze praktycznych pod kierownictwem profesorów. Widzi f>n

w tern niezbdny rodek ywej spójni modziey nUndemickioJ r. pnicdstawicielami nauki,

równic koniec/ny w naucp historyi, filnbvj^it. matematyki, filozofii i t. p., jak praua w la-

boratoryach i szpitalach dla przyrodnik' > w i m- *! vków.

Tu nadmieniam, e W. Lutosawski w artykule: Sitr Ictiseigncmen de la phi-

loBophk (R^vue do metaphysiuo, 1803, T. i, 485 i nast) broni w nauczaniu uniwcrsy-

teckiem zupenej nawet zamiany wyldaduw cigych dyskusy dyalogow Profesor,

wedug tego, potizebige waciwie tylko kierowa lektur studenta, jego samodzieln

prac nad nauk, a do togo wystarczj wskazówki osobisto oo do tj lektury,

oraz d}^kusya nad gównemi, szczególniej wtpliwemi, kwestyami z zakresu badanego

przedmiotu.

Nie mogc si zaj na tem miejscu szczegóowym rozbiorem tej wanej kwestyi

dydakty< znej. ^nznaczam tylko. e. wedug mego przekonania, prole-or dla wielu po-

wanych jiowedow nie moe si zrzec prawa rozwinicia w wykadach syittiiiatycznych

swego pogl iii nictylko na szczegóowe kwestye danej nauki, ale i na jej cao. Z dru-

giej atoli strony mam dyskusy za ibmeesiie uzupenienie wykadu, jozeli cel nauczania
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uniwersyteckiego; |>rzvgut«>wanie suchacza do samodzielnj pracy luid nauk, lua hyc

osigu irtyiii. W tetn te« pnokonaniu ju od pocztku sw ej aziaaluoaci profeji.or5iki<y

zaprowadsiein w b. Sskole gównej dysputatorya i repetjtorya nad wykladanemi pized*

miotainl, a nastpnie w uniwersytecie, dla smienlonycb warunków wjUadn, astpowa-
om jt> dyskasjrami piywatnemi ze slttohacauoi nad rónemi kwestyami tOesoficaiegiL

Ltlteratura polska B»xyciO »i«; moe szeregiem nie wieln wprawdzie, lea
cennych prac w sprawie wyszego wyksztacenia.

IMr rw-^/o miejsce chronologicznio zajmoj Itadg prtygaadBkie iSzStuMraamo^
u ktor\ih mówilimy jti wyfj. 'jfr. 21.

liez poniwiiania wit;ks7.i\ warto, warto w tym przedmiocie jedyn w n<v-ze!

litoraturzo, ma rzecz Ka. liHoi»zi.8Kiii«o: O powoaniu i obowizkach modziey aka-

demickiej 1820 (Pisma, T. VI U, 1874). Jestto cakowita pedagogika stndyów uniwer-

syteckich, napisana treciwie wprawdzie (na 72 strennicach), ale w zupenym zarTsie,

z ciepem serdecznom i rozlegym pogldem na powan spraw- wyksztacenia naukowe-

go. Roztrzsa tu Brodziski znaczenie w tym w^ldide: religii, flloiofii, oru matema-

tyki, przyrodoznawstwa. Iiistoryi i literatuiy; domaga si, aby obok przedmiotów spo-

eyalnych »>wzgl<^(Iniano i ogólne, rozszerzajce widnokrg umysowy, podniecajce ywr
zaj«;cie dla spraw zasadnif^zych nauki i dobra spoecznego. Nast^jpnie mówi szcz^uiowo

0 -suchaniu wykadów, c/ytaniu (l7.!e, o znaczeniu dyskusyj naukowych, o pracach pi-

niionnych, wycigach z dziel czytanych, przekadach, wiczeniach pami^^ci, o poyciu ko-

leeskicm i t. p. Kady mody czowiek, wst<.'pujcy do uniwei^sytetu, rzecz powi-

nieu przeczyta koniecznie, aby doj do jasnej wiadomoici swych zada wzgld(»i sa*

mego siebie, nauki i spoeczeiistwa. Dla sachty i chatakteiystyki pi^taciam to nj*

wybitniejsze miejsca z tego pisma, dotyczce zasad ogólnych.

^Tradne, zadste, mówi Rrodziuski, jest powoanie twoje, zacna modziey akade-

micka!*'.. -Wszyscy na przec.hodzie do wieku m^zkieg-o odby masz walk z wewntrz-

nym wrof?iem. wn1k»^ roznmu z dzami, które w zdradzie i natarczywoci maj hron

pr/ewa/ri ••ic, a iu7« ri"/ ):» k;i/,(l->nui. jeeli z U\\ walki lic/, wieca wr<Vi ! Kafy
z was ji st tu eL-^lar/i in. kr .ay na dobrze opatrzonym ukri;( uJ[*i> wa. lecz nie wie, ja-

ka burza go i?potka: ail»u ze skarbami szczliwy wróci, albo zarazr z niemi przyniesie,

lub jako rozhitck na desce przypynie. Godna wic rozpatr^y sit^ w tym przc<si«^wzi<.>cia

waszom i w rodkach, jakie wesprze je mog.**

Do uniwersytetu modzieniec pi?ybywa w podwójnym celu: .napnód, aieby

wiadomoci ogólne uzupeni i one sobie jako zasady i)r/yswoi ; powtóre, ieby tak

UfrrTiiifowany, Hposobit si w szczejrólnych umiejtnociach do pewnego stanu."...

„W g^imna/yiini rozwija w sobie dary natury i nabywa wiadomoci danyih 'rocrnitiorip*

ex datis), nabpva ich historycznie: w uniwersytecie dopiero, rozwinite ju dary nauin

1 wiadomoci dane, uzupf^hii i jir/.ez pr/syswojonie sobie nauk i umiejtnoci zattadnytk

(co^'niti(<nes ex prait ipiis (Por., co w tym wzgldzie, w przywiedzionem powyej,

btr. tK) i uast. miejscu mówi Kant, którego lirodziiiski zna dobrze).

«rowoaniem akademika jest, aby najgodniej odpowiedzia przeznacsenin laowie-

ka gruntownio owieconego. Przeto powinie si doskonali roligjaie, nmydowo i oby-

czajowo. Ka^e z tych trzech pow<rfa wspieraj si wzjem i jednocz ka znpenemo

udoskonaleniu czowieka.*^ Co do religii mówi Brodziski:^ „C^)o«riok jest ograoicsoi;

fizycznie, moralnie i umysowo, ( ws/.ystkiem ograniczony jest Bogiem, jako czi^t-

ka w nim zfiwarta i ku niemu dca. W dolegliwociach fizycznych w nim ostateczn

uj'atnijc porjoch; ; w najwyszem czuciu radoci lub smutku ku niemu si wzno<i

w najszlachetnicjszyh denia«'h moralnych, jego za cel obiera: a w dziaaniu, na asy-

wy-zyni iizcze»lu rozumowania sUinwszy, w^ nim przycrvnf> wszystkich przyczyn do-

f>trziga. " . . . „T uajw^^iz Istot, któr opiekuczo zewszd jo«>t ugrauiczony, pojmuje
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ficowiek czuciem, ledzi rozumem, a w (l/.ia!:iniu, jako wyniktoci rozuma i czocia^ pra-

rnio ku niej si«^ 7hlia4-.'* Co do nauk. podnosi lirodziski [iwdewszystkicm „nauki

w oifóle ksztacce, •* któro di^ do tpcro. „ah^-tny myleli i dziaali ^r^•l^^^cr pryncypiów.''

Do uich nale: \va.ciwa filozofia, nauki piy.yroduicze i mattin.ityiziH!, liLMtorya i litera-

tura. Nauki te .prowadzi do ijiy.«>lenia przez siij, do zapatrywania si z wyHZe<ro sta-

nowiska Da ycie, nauki, obowizki i przyszo zatrudnienia nasze; one ksztac rozuui,

cmcie i smak, które cmie dopiero moralne owiecenie stanowi.**... Jileat nieb uko-
liienie nauk obranego sawodu nie jest eeile akadmicmem.**... „Osniskiem tjrcb wszyst'

kicli jeet fiioiofia, która a danycb postrzele w wiecie i czowieka, prawdy lizyczne

i moralne ledzi, rozbiera i czy, wskazjc rodki wlasnogo mylenia i dziaania.**

Nastpuje w dalszym cigu f;iarakterystyka nauk spcf-yalnycli. Wo wsystkicU

akademik dy winien do ,,z<^t'ltiania suelianycb przedmiot-'.w." „To tylko jest praw-

dziwie n.is/. wasnoci, comy sami badaniein i (-wierzeniem wyprai owali. ^^;im;i pami
niewi.-mym jest skadom. Prawdziwy sturhaiz nie jest no^siejelom cudzej wia-nns. i; na-

uki nie i^ powia<itkami, kt<'^ro przez tradycyo, coraz loniej wierno w pokuleniacli

przechowuj; powinny by tylko materyaera do wasnego obrobienia.* ... „Trzel>a za-

wsze wier ws^tkie wadze umysu, bo zawsze jedna drug wspiera, w' kadej a-

twiejsza jest praca, gdy inne nie s zaniedbany i przytumiono.**... „Nudy s dla star-

B^ci jedn % njwikszyóh dolegliwoci, poknt za' lata mode; ale dla modych s naj-

cz<;.ciej ródem uio$zcz<^ i wystpków. Wprawa w zatrudnienia umysowe, tak nas

od nich na teraz, jak i na przyszo zasoni. Jest co boskiego w czuwajcym umyle,

o gtJy on prawdziwie, szlachetnie zajty, milez w.szystkie l^•ul}it;tnoci : lr('z gdy pi,

one napada<' i;o zwyky i nazawsze sujr swoiu) ffo czynic, jirowatlz do wyst<^pków

i rozpaczy. Trzeba uywa witef,'o daru rozumu nietylko jako miecza zdobywczego,

lecz jako tarczy przeciw ich dzikim napaciom. Jest, powtar/aiu. cos boskiego w czu-

wajcym umyle, bo jego rozkosze coraz wzrastaj, coraz janiejsz pogod i pokój roz-

pocieraj.''

Podobn rzecz, nie tak wyczerpujc, lecz równie godn uwagi po chwil obecn,

ogosi J. Krbmbb, jako mow rektorsk, mian w uniwersytecie jagielloskim, p. t.

O eadaniu mhdzieiy, ksztaccej si tc umwenytecie 1871 (w Dzieach jego T. XII,

470 i nast. ze skróceniami). Wykaznj:\< naprzód rónic midzy nauk gimnazyaln

a stwdyum uniwersytockiem, Kromer domai^a si od akademika tnnndzirinrj pracy nad

sob i umiejtnociami. .ywotn>'m warunkiem akademickiego zadania jest wasno my-

lcmic; to te dla tego trzeba przedew.szystkiem w sobie przemódz ow gnuno myli,

owo lenistwo duszy, kt<'>re pragnie, aby kto inny za nas myla, bo to niby wygodniej."

Nastpnie wykazuje donioso ogólnego wyksztacenia. JSm uniwersytet podje ku

temu sposobno podan. Uniwersytet bowiem jest wanie wszechnic wiedzy, jest

studium generaU, imvet$aiet jest «ntt«mtos UUerafum* .Ogólne wyksztacenie chroni

nas od skoczenia w naszej speyalnoei, odwiea umys, uycza szerokich pogldów na

wiat, czyni czowieka czowiekiem, w c^em tom wy^»okiem znaczeniu." Jiiada tym,

którzy wst4>pujc do uniwersytetu, jedynie i wycznie maj przyszy z nauk znol.ek na

myli." „Takio ehlobochwalstwo jost istnem witokradztwem. jo>t poniewieraniem

umiejtnoci, ublieniem nniw««rsyttowi i upodlenirui samego akademika" Dalej pod-

nosi rzynniki ety. zn<- pracy naukowej i charakteryzuje róne studya fokulteckie, a dajc

zarys historyczny uniwersytetu jagitdlouskiego, odwouje si w kocu do uczu obywa-

telskich modziey akademickiej.

Tu naley si wzmianka o pomiertnero pimie M. WrazsiRwsiiRoo
:

Mt/sh

o ttkagakeniu sieófe samego ISTS. Jflstto rzecz popolama, traktujca o e/ytaoiu ksi-

ek, tti^waniu gospodamem czasu, o znaczeniu ksztaccem matematyki, historyi, „nauki

handlowej,*' jzyków, filozofii, o sawie literackiej, o uksztaoeniu .^erca i religijii.m. oraz
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0 kilku innych nf>ezacb, niemajcy^^^ bozporodniogfo zwizka z gównym pnedmioteiii

wykiado, jak o ufonuowaniu królestwa wloakicud i o ( Jaribaldim. O filozofii iiKiwi:

«adna Blozofia ani grecka, uni nioniiecka, a tom mnitej fraacuzka i szkocka nic ponifiLt

rozwii\za wielkich zapadnieii. do których rozum, zaraz pnczuw-izy w sobie mn^kie silr.

zwykle sio zrywn. l^nzwizaa je reliiri i. na tein pojuy.r-^taii Moesz <-7\ rat historyt;

iilozohi. fu jot lii-tnryi- niei>owodze i prónych usiowa hidzkif^iro roziiiui!. która jest

bardzo ciekawi, a klón\ Niemcy; Tikpemakn, Tennemann, liiTTKH i wielu innych

z wielk jirac i nauk podali
;
mówiy, moesz prólwwa, alo niobaidao iach^'oam. bo na

to tntebaby zbyt wielo csasii powici. Nauka prawa, ekonomii poli^cmej, histoijl

matematyki piaktycssnej, mechaniki jt^st daldco potrzebniejsza i poyttrcznijsza.*' Kro-

mer dodaby^ e jest potnsebniejsza i poyteczniejsza w imi .cblebocbwalstwa.'*

Hektor uniwer-.\ t< tu lwow«*kie<.'o L. PjTlK wygosi w r. 1888 mowi^-: O zada-

niu i cdu 7iauJ{i akademickiej, z której szenze wyjtki podaa BifAioUka ^yaruapfka

18KS, T. IV, 301 i m<t. Na szczog-óln uwag za-liii.Mijn tti „gorzkie sJowa" o zanie-

dKiniii pracy naukowej ii nas, „dza gbokiej wiedzy. nii'>wi prof. Pitak, bya n ni*;

rsadkoN<-i, jak jest ni a do prAe naukowych nic niiolisuiy t<;j i iorpiwti.-* j

1 wjtrwaoci. bez których u miej lotnoci rozra-stai sie i kwitni nic Uiug. «tych cnót

nie posiadamy, o tera wiemy dobrze; widzimy take jasno szkody, które ztd m na^

spadaj, ale dla uciszenia budzcych si wewntrz wyrzutów, skadamy to zwylde na

Inrb charakteru narodow^o. Charakter narodowy jednidc, jak charakter jednostek, uia-

bia si w szkole piacy i dowiadczenia, a co jest wad, ¥ryzu si z tego potrzeba.*

3. Wyksztacenie filozófiezne Ittcliowe.

Ostatnim w.sji('»nzynnikiera \\'yksztacenia umysu filozoficznego'

jest wyksztacenie lilozuliczne. /iidume (§ 11) i. Pierwszo jego ])0( z^tki

icz4 sit^ jeszeze bezporednio z o<:;(''Inem i spccyaliio-iifinkowein w\--

ksztaeeniem § 2); ale dalszy jt^go rozwój przyjmuje charakter

odrt^bny, dc do zapoznania przyszego filozofa z owemi rodkami
pomocniczemi, które, przy samodzielnej pracy nad filozofi, zaozerpa

winien ss jej wasnej historyi i literatury.

Ju w gunnazyum mody czowiek w ten lub inny sposób na-

biera pewnych wiadomoci o filozofii. Najelementamicjszy wykad
pro])edeutyki filozoficznej, a szczególniej logiki, |>owinien da uczniowi

poj^eio o nauce w og(')le i o jej róinych galt^ziach, a wic i o filozofii

Nadto czytanie autorów ojczystych i obcych wprowadza go od czaim

do czasu w^ prac myli nad runcmi zagadnieniami wioilzy Itidzkiej

i ogólnego na wiat pogldu. To wszystko ju w rednim zakadzie

naukowym moo przebudzi z upienia zawizki iizdolnienia tildzotic^-

nego w miudzioK u i zacinacie go do bliszego zapoznania si<^ z tilozotia

])(>bry a sumienny pedagog nie bidzie kjkceway tych pierwszych

objaw(nv myli filozoficznej, lecz, zdajc sobie bliej spraw z ich cha-

rakteni, pokieruje niemi umiejtnie i przyczyni si do ich stopnio-
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wego rozwoju. Wi^ w miar monoci i potrzeby, wyjani bliej

niekióre zasadnioze pojcia filozofii przy rozbiorze utworów literatury

ojczystej ub pism filozoficznych Platona i Cycerona. Nadto poleci

do samodzielnego oryentowania si studynm jednej z przystpniejszych

propedeutyk filozoficznych, oraz czytanie dobranych wyjtatków z pism

znakomitych mylicieli (zob. nii
j przypisek).

W miiwersytecie kady mody czowiek, bez wzgldu na sw
speeyalno fakulteck, powinien si zuznajoiuic bliej z filozofit^,

a przyiiiijiuiiiej z takiomi jej przedmiotami jak: wst«jp du liiozufii, lo-

gika, etyka, psychologia i historya lilozofii. A\ \ luka to z istoty vvy-

ksztac ( Ilia naukowego, które nie moe l>y zadawalajt^cein. jeeli

specyalista nie jest obeznany z filozoficznemi podstawami swej nauki,

w ogóle z krytycznemi iiasadami ludzkiej wiedzy i ludzkiego dziaania

(§ 10^). Niestety wymaganie to w ostatnich czasach zaniedbywano

w najwyszym stopniu, a to ze szkod nietylko wyksztacenia spe-

cyalnego, lecz i filozoficznego; dla tego te tej kwestyi tu pomin
nie moemy nulczeniem. Jeeli bowiem damy, aby przyszy filozof

otrzyma przedewszystkiem specyaJne wyksztacenie naukowe (zob.

str. 650 i nast.): to nie moemy obojtnie patrze na fakt, e to wy-
ksztacenie specyalne nie czy si organicznie z filozoficznem; co

wicej, e bardzo czsto, wskutek braku og(')lno-naukowych i krytycz-

nych zasad, j)rzyturaia ])rawidowy rozwój ducha filozoficznego wród
adeptó^\ nauk specyalnych. Oto dowody owego zaniedbania filozofii

przez specyalistów.

Do rokn 1861 w Prusach, jak i w wikszoci ])astw niemiec-

kich, studenei matematyki, nauk przyrodniczyeh i medycyny przed

pn^stpieniem do egzaminu pastwowego, obowizani byli zoy
eg^^amin, zwany philotophicwn z przedmiotów pomocniczych, do któ-

rych obok inii3'i h specyalnych, zaliczano i logik, psychologi i histo-

ry filozofii. W przywiedzionym za roku przedmioty obowizkowe
owego phUosopMeum sprowadzono jedynie do pewnych nauk specyal-

nych z wyczeniem zupenem filozofiL W ten sposób powstao phi-

laaophiewn bez filozofii. Zachowano nazw, a rzecz porzucono. A e
matematyka i nauki przyrodnicze nale w uniwersytetach niemiec-

kich do fakultetu filozoficznego (za wyczenicmi uniwersytetu w Ttl-

bingen, który posiada od rokn 1808 osobny fakultet przyrodniczy;;

przeto specya lici z zakresu matenialyki, fizyki, chemii, mineralogii,

botaniki, zo(»lnirn otrzymuj w NieiiK zech masami tytuy uezono iok-

torów filozofii^ chocia zazwyczaj o filozofii nie maj zgoa adnego ja-

snego pojcia. To samo si powtarza i w Austryi. Francuzkie i ro-

syjskie uniwersytety s pod tym wzgldem konsekwentniejsze, majc
osobne fitkultety matematyczno-przyrodnicze i dajc bardziej specya-
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lizowane stopnie naukowe. Ale i w nieb od specyalisty nie wymaga

aUi adiijcU wiadomoci filozoficznych. We Francyi mody czowiek,

nzyskawszY, ])0 nkoczenin redniego zakada realnego, stopie baka-

arzu nauk, do czego wprawdzie w\Tnaga si pewnc<^o przy^T^otowania

tiluzoficznego (zoV). wyej str iu2\, ju w dalszych swych studyach

spccyahiych nie potrzebuje si(^» troszczy o filozofi. W rosyjskicli

szkosicli n-(l)iii li, podobnie, jak w niemieckich, i tego elementarnego

przygotowania tilozoticzne|4;ri nio daj.

W ten s])Osób na caym nieomal wiecie wyksztacenie imiwer-

syteckie matematyków i przyrodników pozbawione? jest obecnie odpo-

wiedniego krytycznego ugruntowania. Matematyk moe skoczy
swe stndya, nie otrzymawszy adnego pojcia o teoryi poznania, któ-

ra przecie podaje konieczne wyjanienia, dotyczce zarówno metody,

jak i samego przedmiotu nauk matematycznych. Fizyk i chemik ob-

znajmiaj si^ z najnowszemi teoryami swych nauk, ale mog pozosta-

wa zupenie ciemnymi co do krytycznego znaczenia uywanych przez

nich poj zasadnic;zych, jak sia, materya, atom i t. p , w ogóle co do

metafizycznych czynników wszeUiiego na przyrodi^ yyogldii. Medyk,

nawet psych \atra, nie jest obowizany wysncJia choby wykadn
psychologii u s))<'( yalisty psychologa. JJoanik, zoolog, iizyolog uczu

si(^ bada ri'>/nor<jdne objawy ycia i jego rozwoju na podstawie r**/.-

legyeli stndytny specyahijoh i jest t-o w samej rzeczy zupenie wy-

starczajccni, póki paimjce dogmata naukowe i teorye nie budz a-
dnych wtpliwoci. Ale gdy wskutek wanie owych bada wystpu-

j na jaw £eirkta, nie zupenie zgodne z tradycyjnemi pojciami, wt^^dy

radzi sobie nie umiej, bo pozbawieni s owej krytycznej samodziel-

noci myh, która dociera do ostatecznych zasad badanego przedmio-

tu i której si nabywa jedynie przy pomocy studyów filozoficznych

nad zasadami wiedzy ludzkiej w ogóle.

Ta bezradno wikszoci spccyalistów objawia si up. bardzo

dobitnie w ostatnich czasach wobec wznowionego ])rzez Bunoh€K> wi-

talizmu. Jedni powtarzali bez krytyki tradycyjne dogmata o mecha-

nizmie przyrody, drudzy ignorowali dowody, i)izywiedzione przeciwko

tym dogmatom; ale mnlo kto wnikn gbiej w istot«> rze(z\ i przy-

czyni si do <iaLszego jej wyjanimia. Kolnli to jedynie tylko

przyrodnicy z wyksztaceniem hlozolli znem, z szerszym |)Ogldem mi

rzeczy, przekraczajoym tradycyjny zakres ])annjcyeh w chwili obec-

nej poj przyrodniczych (zob. wyej str, ii27, oraz 410 i nast.).

Nie wiele lepiej przedstawiaj si warunki wyksztacenia spe-

cyalnego na innych fakultetach. Prawnicy suchaj w})rawdzie wy-

kadów filozofii prawa, lub te prawa natury, ale wykady to czytaj

zazwyczaj specyalici, przywykli z natury rzeczy zwraca nwag^ bar-
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(bsiej na szczegóy, mi na ostateczno zasady swej naukL Nadto ni-

gdzie prawie nie wymagaj od modego prawnika bliszego zaznajomie-

nia si z etyk, z jej history i teory, chocia nie moe ulega |wfc-

pliwocif e stanowi ona gówn podwaliny wszelkich nauk prawnych

1 spoecznych (zob. wyej str. ^8 i nast.).

W b. Szkole gównej warszawskiej, dziki takim filozoficznie

wyksztaconym s])ecyalistom, jak Chaubiski, Plebaski, Kasznica,

studenci wszystkicli fakultetów obowizani byli sucha wykadów
z zakresu logiki, psychologii i historyi filozofii. W uniwersytecie

warszawskim od loku LS70 \v\iiiaganie to ogianiczono tylko do stu-

dentów fakultetu lu8t4>rycziio lilnlun;i, ziiego i prawur^u.

Powysze lekf^cwnfnic sTudyów filozoficznych przez specyalistów

mona wprawdzie wyjani liistorycznie jako ruakcy przeciwko bez-

wzglcbej filozofii HfiUA, która przez pewien czas zawadna despo-

tycznie wszystkiemi nieomal naukami .si)ecyalnemi i wstrzymywaa
przez to ich prawidowy rozwój w badaniach szczegóowych (zob.

wyiej str. 318 i nast.). Z tem wszystkiom atoli nie mona zamyka
oczu przed zemi skutkami, wynikajcemi z takiego zaniedbania filo-

zofii dla rozwoju nauki w ogóle. Przekonalimy si^ bowiem na swo-

jem nuejscu, e nauka bez filozofii pogri^a sit^ l)i^d w skrajny do-

gmatyzm, wstrzymujcy jej post(jp prawidowy, bd w jednostronn

specyalizacy, czynic z niej zbiornik surowej wiedzy empiry* znej

(zob. § 6 i 10. szczególniej str. 'dii i nast.;. To te na zaznaczone

braki wyksztah i nia uniwersyteckiego wskazywano od dawna, szcze-

gólniej w Niemczech. Mówi o nich z sarkazmem ju znany przyrod-

nik ZóLLNEB we wzmiankowanem wyej na str. 342 dziele, a w ostat-

nich czasach zastanawia si nad niemi znowu bliej M. Rrasch w pi-

mie: IHe FacnlUltm-Frage wiui dU JSUllung d$r PkUoeopUM an <Un

Umver8iUtUn 1895.

Zreszt nie chodzi nam w obecnej chwili o oywienie studyów

specjalnych przez ich cilejsze poczenie z filozofi. Oto niech si
postang sami specyalici, wnikajcy gt^biej w istot i zadania nauki

krytycznej. My zastanawiamy si tu nad przywiedzionym stanem

rzeczy jedynie ze stanowiska wyksztacenia fi,lozofictnego, A pod tym
wzglt^dem ubolewa nad tem musimy, e miody czowiek z uzdolnie-

niem tilozoliczncui. odbywajc swe studya s|)ccyabio-naukowo, w za-

kresie np. przyrodoznawstwa lub mt^lycyny. nic ma. c tale powiem,

z urzdu adnej s[)os()bnoci bliszego za[)ozuania sit^ z naukami filo-

zofieznemi, rozjaniajcemi ostateczne, metodologiczne i metafizyczne

podstawy jego wasnej specyalnoci. Ma to zazwyczaj skutki jak

najgorsze dla jeg<>
j
izysziej dziaLilnoci na polu filozofii. Poczuwa-

jc si bowiem, wskutek swego uzdolnienia, do obowizku „tiiozofo-
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wania'' samodzielnie, czyni to czsto nietylko bez odpowiedniego facho-

wego wyksztacenia, ale nawet bez elementarnych wiadomoci z za-

kresu filozofii, ufny w iiioomylno swej wiedzy specyalnej. I tak

muriiojr ju w zarodku filozof w sj)ecvali( ie. Smutne przykady ta-

kieiro nisz('Z'Tiia wydatnych nawet zdolnoci iilozoficzuycL dla "wyt-z-

n -st i w ykszi :ii< t*nia spccyalne^o napotykamy i w naszej literaturze.

szcz<'i;''>lni''j pozytywistycznej, a jc>/.( ze wicej mógbym ich przy-

toczy ze swego dugoletniego do.wiadczenia protesorskiego.

Wobec tego wszystkiego, nie mona do usilnie nalega na to,

aby modzi specyalisci z uzdolnieniem do szerszych nogólnieu lul>

do krytycyzmu, za|>oznawali si^ zawczasu z filozofi, a jeeli niechc, lab

nie mog, cznie ze swemi studyami specyalnenu pracowa nad

swem wyksztaceniem fachowem w filozofii, to niech przynajmniej

wezm do r^ki gruntowniejszo dziea z zakresu wstpu do filozofii.

too)-yi [)0znania i historii filozofii, aby na samym pocztku samodziel-

nego rozwoju swych zdolnoci filozoficznych nie chodzili omackiein,

nie nh^gali ]n*zypadkowym wpywom, bez wszelkiej znajomoci rzeczy,

o kt()rej mysi, miiwiii. a moe i piszt^. Blisze w tym wzgldzie

wskazówki ]>odajemy w przypisku.

Wyksztaceni^^ filozofieznc fachowe opiera si z natiirr rzeczy na

]>owyszych czynnlkacti filozoficznych wyksztacenia ogólnego i si><-

eyalno-naukowego. Zazwyczaj nawet, dla wspomnianych ju powo(l('»w

(str. 674 i nast.j. mody czowiek rozpocz\nia swe wyksztacenie fa-

chowe w zakresie filozotii dopi( ro po ukoczeniu wyksztacenia spe-

cyalno-naukowego, lub przynajmniej pod jego koniec.

Zaznaczylimy powyej (str. 651), e wyksztacenie fachowe

w filozofii obejmuje trzy gówne czynniki: studya nad zoMadami filo-

zofii, nad jej history i nad j(>j szezegótowemi naukami. Dla ostatecs-

nego zamknicia naszych docieka w tym przedmiocie, zastanówmy

sit^ bliej nad temi czynnikami.

('o si naprz<)d tyczy ich nastej).stwa w przebiegu fachowych

studyów tilozotii /iiy( h. to musimy zgóry zaznai-zy, e wcwnt^trznych

potrzeb i skonnoci rlo jr/nwa jr-ego filozofa nie naley ogranicza ii-

dnemi abstrak(y;jnemi r< <;u}aiiu. Samodzielno stanowi picrw.szy w.i-

runek prawidowego rozwoju umysu filozoiic/nego, to te wszelkie

kierownictwo tym rozwojem powinno si<j opiera na szczerera pomia-

nowaniu dla swobody umysowej rozwijajcej si osobistoci. Nie na-

ley tedy wywiera wpywu na ten rozwój w imi^ zgóry powzitych

dogmatycznych wymaga, lecz uwzgldni naoy przedewszystkiem

wewntrzne motywa i dnoci, dziaajce w modym umyle i ska-

niajce go w ogóle do studyów filozoficznych. U jednego pierwszym

motywem praoy nad filozofi moe by jaka speoyalna kwestya, zaj-
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mnjca iimys ywiej i skaniajca go do szukania na m od|)owiedzi

w filozofii. Inny znowu ulega w tym wzgldzie przcwamo motywom
historycznym-: pragnie zda sobie spraw z tt^go, jak si znpati-N wali

na to lub owo zagadnienie najgbsze unwsy ludzkoci. Jednego

pociga ku sobie caoksztat pewnej szczegóowej nauki filozoficznej,

z która si^ poprzednio zapoznc^ ogólnikowo, np. logika, psychologia,

etyka, estetyka i chciaby wnikn gbiej w jej zasady, podda je

wszechstronnemu rozbiorowi krytycznemu, wic od niej rozpoczyna

swo stndya. Jeszcze inny znajfliije w pogldach którego z pierwszo-

rzdnycli mylitioli (n|>. JMatuna. Arystotelesa. Kartezyusza, Spinozy,

Leibnitza, Kanta), uderzaj" 'e rozwizanie .swyi i wasnych wtpliwoci

i spodziewa si. e grunt (>^vllr studyum dzie tego myliciela dopiu-

wadzi go naj])rostsz drog do celu swych snmodzifOnych ilocieka;

wic zatapia si w owe dziea, bada wszystko, co dotyczy ich autora,

jego rozwoju umysowego, pism, pogldów i t. p. i to stanowi puiikt

wyjcia dla jego dalszych fachowych studyów nad filozofi. Nie ma
zgoa adnego powodu zaprzecza uprawnieniu takiego, lub jeszr z<

innego pocztku samodzielnej pracy przyszego filozofa^ ani ograni-

cza tej pracy jakiemikolwiek z zewntrz narzuconemi wymaganiami.

Wszelld gwat, choby tylko moralny, zadawany w tym wzgldzie

wewntrznym popc^dom modego filozo&r mógby spaczy przyszy

rozwój jego zdolnoci lub je przytumi w zawizku.

Nie idzie zatem, aby wyksztacenie filozoficzne fachowe nie po-

trzt?bowao wcale ws[)óudziau dowiadczonego przewodnika. Zadanie

jego atoli ma tylko charakter poniorui( zy, uzupeniajcy braki w sa-

modzielnym rozw^oju jdzyszego liloz^fa. Umys mody bowiem,

a .szczególniej obdarzony ywszemi zdolnociami, rozstrzeli w a sit^ zl)\ t

atwo chaotycznie we wszystkie strony. W jednej chwili zajnmje go

teu, w drugiej inny przedmiot; raz pragnie dan rzecz zgbi zasa-

dniczo, teoretycznie, to znowu zatrzymuje si nad materyaem histo-

rycznym: raz unosi si w sfery najwyszych ogólnik()w. to znowu

oderwa si nie moe od drobiazgów naukowych i t. d. Gdy za

w kocu zerodkowywa swe dnoci w pewnym kierunku, wpada

znowu zbyt atwo w jednostronno, sprzeczn z prawdziwemi zada*

niami przedmiotowej naiiki. A pod temi wszystkiemi wzgle^dami wa-

iiie ])omoc przewodnika nie tylko jest i)')dan, ale zazwyczaj ko-

nieczn dla prawidowego postpu studyów.

Ze swego przedmiotowego stanowiskii iirzcwuduik obejmuje ja-

.iiiej istotny charakter najwyszych porywów pocztkujcego myli-

ciela, moe mu ze s])okojeni przedstawi ostateczuy cel wszelkiej ])ra-

cy nad filozofi: poznanie krytyczne wiata, i nareszcie wskaza naj-

lepsze rodki, wiodce do tego celu. Przez to przeciwdziaa zarazom
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owej antyfilozoficznej jednostronnoci, która wynika zawsze z zanied-

bania jednego wród zazBJiczon>x'h ])0wyej czynników wyksztacenia

liluzotiLZuego. Miody tiloznt" moe wprawdzie wzi za piuikt wyj-

cia dla swycli studv(')\v pcwiic szczegóowe kwestye filozoficzne, ale

przy tem pi'<^'izt'j, czy póniej uzupehii je winien badaniaim nad

dziejami tilozotii i nad rónemi jej naukami. Podobnie moe rozpo-

cz od luBtoryi lozofii, od tego lub owego filozofa, albo od spe(^i*

ncgo zapoznania si z pewn nauk filozoficzn; ale z czasem zaj
si musi równie i badaniami nad wyjanieniem ostatecznych zasad

filozofii i niemi zaokrgli swe stndya. W tym duchu jedynie zasta-

nawiamy si tu bliej nad powyszemi czynnikami wyksztacenia fa-

chowego w zakresie filozofii.

Pierwszym i zarazem najprostszym punktem wyjcia dla stn*

dyów filozoficznych s badania nad istot samej filozofii, jej zadama-

mi i stosmdciem do innych objawów ycia umysowego, jej metod
i t. p. Wobec faktu, wykazanego na .swojem mie_j.scu (§ l.i., e filo-

zofii oj)rze nie mona na adnych tradycyjnie danych okreleniach,

o pogld na sam isioit^ iiiozofii. jej zadania i rodki pomocnicze

musi by w^mikiem samodzielnej prac \^ myli, roztrzsajcej krytycz-

nie najsprzecznie w tym wzgltjdzie zdania: pocztkujcy filozof zmu-

szony jest na wstt^pic do swych studyów fachowych zda sobie spraw-

ze swych dotychczasowych zapatryw^afi na filozofi, rozebra je

wszechstronnie, porówna z innemi w celu sprawdzenia ich suszuocL

Prawidowemu rozwojowi wyksztacenia filozoficznego nic tak bardsBO

nic stoi na zawadzie, jak niejasno i chwiejno w pogldach na

istot; zadania i rodki pomocnicze filozofii. Jakie moe robi post-

py mody uczony w swych studyach filozoficznych, skoro nie ma wy-
robionego pojcia o filozofii w ogóle, o jej waciwym celu, jej zna-

czeniu wród pozostaych dnoci ycia umysowego, a mianowicie
^

wród nauk : czy jest nauk, czy te tylko objawem poezyi mylowej,

czy ma di^ye jedynie do zestawiania \v\ uików nauk specyalnych, jak

ti'go wymaga pozytywizm, czy le posiada samodzielne naukowe zua-

czenie, jak twierdzi krytycyzm i t. d.?

Przysttjpujc do studyów tilozoticznych, wskutek dziaiauia ja-

kie ldvolwick motywów podmiotowych, mody filozof nie moe omin
tych kwestyj, gdy od nich zale charakter jego dalszych bada, ich

kierunek, a po czci nawet i ich wyniki. To te zazwyczaj sanu

z wasnej inicyatywy przekona si o potrzebie rozpoczcia pracy uail

filozofi rozbiorem zasadniczych poj o niej. A gdyby tak nie byo.

to wskazówki przewodnika z atwoci doprowadz go do refleksji

w tym wzgh^dzic i rozbudz samodzieln prac myli w zaznaczonym

kierunku.
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Najwamejszemi rodkami poinociiiczcDii do wyjanienia zasadni-

czych puji^ o filo/^ofii s dziea z zakresu wstpu do filozofii, traktowa-

nego jako samod/icliia naiika filozoficzna. Prssy bliszem zapoznanin

si z t Jiauka. mody czowiek, pracujcy nad filozofi fachowo, nie

moe si naturalnie ogranicza pracami elemcntamemi lub po])ularne-

mi, lecz uwzgldni musi dziea o charakterze badawcssjmf krytycz-

nym. Niniejsza ksika, ])owieona wanie takiemu rozbiorowi zasa-

dniczych poj^ o filozoi, podajo w odpowiednich czciach charakte-

lystyk^ dzie, mogcych aloyó za pomoce naukowe w studyach nad

tym przedmiotem (§ l,2,i).

Dalszym cigiem toatpu jest mcyldopedya nauk i atkó hzofiez-

nych, zdajca spraw ze szczegóowych zadati filozofii^ oraz z dotych-

czasowych prób ich rozwizania (zob. str. 67 i nast.). . Badania w tym
kieniuku wyjaniaj coraz wszechstronniej istot filozofii, oraz stano-

wisko, jakie zaj naley w samodzielnej pracy nad rozwizaniem joj

zada. Pomoce naukowe w tym wzgldzie ol)jtc s po czci w prze-

gldzie literatury wstpu do filozofii. Bardziej szczegóowe wskazów-

ki zob. niej w przypisku.

Ze studyami nad istot filozofii cz si jak najcilej badania,

dotyczce jej Kiatoryi. Filozof jednak specyalista nie moe poprzesta-

wa na obcych referatach, jakie tu i owdzie napotyka, lecz musi za-

pozna si z history filozofii ródowo przez czytanie dzie znakomi-

tych mylicieli, oraz pism im powiconych. I na tem polu nie mona
wymaga od pocztkujcego filozofa bezwzgldnej systematycznoci

i konsekwenc^ I tu uszanowa naley swobod osobist i indywi-

dualne warunki rozwijaj i^rego si umysu. Nawet oparcie studyów

historycznych na chronologii nie j<^st bynajmniej koniecznem. Jedni,

wskutek swego w s ksztacenia luuikuwcgo lub osobistej ])redylekcyi

czuj szczególny pocig do mylicieli nowszych czasów; mnycli, przi*-

ciwnie, zajmuj ywiej nauki staroytnych, jako wyjaniajce pocztki

naszych pogldów. Wan w tym wzgldzie nie jest chronologia,

lecz moliwa wszechstronno i gruntowno studyów historycznych.

"W imi zasadniczej doniosoci tych studyów (§ 2,i; 15,3 i 16^), nale-

y w kadym razie wymaga, aby mody filozof wspólnie z czytaniem

dzie nowszych filozofów studyowal ródowo i filozofi staroytn,

szczególniej greck, gdy inaczej nie moe doj do jasnego historycz-

no-krytycznego pogldu na filozofi nowszych czasów.

Ze wzgldu na zakres i pomoce naukowe tych studyów histo-

rycznych ograniczamy si do nastpujcych uwag.

Najlepsz pomoc dla zaznajomienia si z caem bogactwem lite-

ratury, dotyczcej zarówno historyi filozofii w ogóle, jak i jej rónych

epok, oraz pojedynczych mylicieli jest HUtorya filozofii UaLLiWKOA,
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Jestto konieczny podrt^cznik dla wszelkicb studyów historycznych nad
tilozoti. W celu oryrntowania si w s])ecyalnej literaturze franciiz-

kiej lub aiie^ielskiej posikowa si nai y nadto slowiukciiiu Francka,

Fi.EMiNaA i KuArTHA. w których podane sa w kad^Tn jirtvkule od-

[ówirdnir wskaz/iwki justorycziie *zob. wyej str. 39 1. Wielc- poy-
ta /.iicm uzujieliiirMiicm w tym wzgldzie jest dzieo Bra^tha, p. t.

Klasy/ filozofiiy zawierajce w sobie liczne, czsto bardzo obszer-

ne wyjtki, oraz ich przekady z dzie najznakomitsssych myli-
cieli wiata.

Co si tyczy 8zczc^g('»owo wschodnich mdrców, to maj oni

w grancie rzeczy znaczenie bardziej ogólno kultume, aniieli wprost

filozoficzne. Mówilimy o nich wyoj, jako o iyciowem przygotowa-

nia do bada filozoficznych i podalimy zarazem gówne pomoce nau-

kowe dla pragnic}'ch zaznajomi si z tym przedmiotem bliej § 13,

13,1, oraz str. 498 i nast.). Kto nie ma na celn bada specyalnych

w tym kierunku, dla tego wystarczy w zupenoci pierwszy tom Hi-

atoryi filozofii STRAszKWSKrEuo.

Dla study<'>\v nad filozofi greck niezbdn pomot ji st kln:-vczne

dzi« l(» Zklt.ku\: Filozo/la Grekóto, a w naszej literaturze Ilistori/a jiio-

zofii greckiej i*A wlickti-icjo, oraz prace Lutosawskiego nad Platonem.

Przy samodzielnych studyach histoiycznj^ch w tym kienniku zapozna
si konicc/Tiic naley przynajmniej z dzi< lem Dyogen'ESa LiaJbctcSZA:

ycie- pogldg i zdania znakomitych filozofów tzob. wyej str. 72).

Czytanie orygiiiabiyeh dzie greckich mylicieli zerodkowaó si^ mu
naturalnie gównie na Platonik i Abystotelbsie. Gruntowne zrozu-

mienie takich pism Platona^ jak: Protagora»^ Oorpiat, TeM^ JParme^

nide», Sofista^ Fedrm^ Fedm^ FU^, Bzeczpospolita, Tymeusz i Brawa;

Arystotelesa za : Orpanonuj Metafizyki, O duszy. Etyki i Polityki jest

koniecznym warunkiem faeliow wyksztacenia w zakn sie tilozofii.

W uzuitrlnieniu stu<lyów nad temi ])ismami naley zwrin ie uwag na

doszo do nas fragnienfa iniiy<-h c:recki« h filozoluw, zebrane przez

MuLLACJiA. oraz na Enernh/ irnwojilatunikii pLiJTYNA.

Wród rzymskich |>isarzów rilozoficznycli najwiksz donioso
maj Cycf.ron i Li;K.JJiCYUbZ. Pisma ])ierwszego: Paradoxa stoicoruni^

De finibus bonorum et malorum, Tusculanae di^puiationes. De natura de-

orumf De officiis przyczyniaj si j>od wieloma w zgldami do cilej-

szego okrelenia nauk greckich myUcieli i daj zarazem dokadne

pojcie o zmianach, jakim te nauki podlegay u Ezymian. Poemat

za tikrecyusza: De natura rerum posiada wielk% donioso jako ty-

powy wykad zasad naturalizmu.

Nadto, mody filozof znajdzie wiele oywczych i pouczajcych

liodniet ilUi swego rozwoju umysowego i swych dnoci ^jniktyez-
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iiych w pismach takich dawnych myUcieli. jak Seneka. Ei ikiet,

Marek Aureliusz, Bo£cyusz, o których wspomnieUmy wyij, str.

517 i nast.

Przecliodzc do filozofii redniowiecznej, do której zazwyczaj zali-

czaj take ojców i nauczycieli kocioa \_patres et doctores ccclesiac),

.sa/1z!my, e najcz^ciej wystarczajcem si okae przestudyowanie

dziel takich specyalistów, jak: Hi beb, Azoo, Stockl i Haitbeau.

Dla bardziej samodzielnego pogldu na znaczenie filozoficzne tej epo-

ki naley koniecznie przeczyta samemu przynajmniej takie dziea jak:

Apologuik Jwn^iL Mczennika, Siromata Elemensa Aleksandryjskiego^

SoUloqu,%a i De dmiaie DH sw. Augustyna i gówne czci Summy
w. Tomasza z Akwinu.

Dla zapoznania si z lii.stuiya nowej hlozotW pierwszorzi^dno miej-

sce zajmnje odnone dzieo Kuno Fisumeha, uzupenione tego prac:

Bak(yn i jego nastflpcy.

Do oryginaliivr'h rlzic l nowszych iiiyslicioli. które mody filozof, przy-

stpujcy do samodziebiego rozwiz;^^'ania zasadniczych zagadnie wie-

dzy ludzkiej, i)rdzej czy póniej powinien przestudyowa, zaUczani : Or-

ganom \ De dignitate et auffmeniis scieniaromBAKOSA, Discoura d«lam^
ihode^ M€dit4xHon€B philoBophiae i Principia pkUom>phiae Kabtezyusza,

Ethica Spinozy, Eesay emeeming human understandin okka, kryty-

ka tego dziea w Natmaua ssoota Leibnitza, oraz tego: Monadologie

i TModie^et dalej Principlea of human knowUga Bkbjlesy'a, Emjidry

eonMrninp human wnderstanding Huhe'a, Inuiry in to ihe human
mind Reida. Traie des sensations Kodyllaka, Syseme de la natur
HoLBAcuA, zasadnicze dziea krytyczne Kama, Grundlage der (/csam-

mten Wissenscha/tslehre Fichteo*), Si/stem des ransscendentalen Ideatis-

mu8 8cHEijjvf}A, Phiinomenologie des Geistes Hegla, Alhfemeinc Meta-

physik HEiiiiAETA, Die Welt ais Wille und Yorstellung Schopenhaue-

ba, Cours de philosophie positire Comte^a i nareszcie gówne dziea naj-

znakomitszych inyll( ieli ostatnich czasów.

Bzecz naturabia, e u nas mody filozof powinien nadto zapozna
si^ z pismami filozoficznemi: niadegkicHt Kbbmeba, Tbentowskib-

oo, Libelta, CmszKowsKiEoo, Gouchowskieoo, Tyszyi^sbuego, oraz

wspóczesnych naszych myycieli. Jcstto obowizek spoeczny, nie-

zbt^duy warunek dziejowej cigoci w rozwoju naszej filozofii. Nie-

stety, dotd, prócz autorów, którzy sj^ecyalnie nad history filozofii

polskiej pracowali, nd^t prawie u nas do tego obowizku si nic po-

czuwa. Jestto smutny' ol)jaw lekc(?waenia wasnej spócizny ducho-

wej na korzy. ol)( /yzny. Zakurzt niaenni w tym wzgldzie zemu
pragnem w ksice uiuiej.szej przeeiwdziaa jak iiajusilniej. nwzglt^-

dniajc wszdzie z moliw wytrwaoci odnone prace naszych auto-
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rów. Dla oryentowauia siq za w naszoj filozolii. a moe i dla zach*

ty do studyowania prac dawniejszych mylicieli polskich, suy mog
nadto: Kbupiskieoo: O filoto^i w Pohce, dodatek do prze^tadti hi-

storyi filozofii Scliweglera, nastpnie pierwszy tom mego Wi^eadu

LoffVd^ obejmujcy history logiki w Polsce na tle ogólnego rozwoja

filozofii u nas, w kocu kilka prac, przy których pomocy pragnem
zapozna wiat uczony ze zdobyczami naszej myli, jak: Die phiio$0'

phische Literatur der PoUn, w Philos. Monatshefte 1874, T. X,
222 i nast. i Die polnische Literatur zur Geachichte dci- PhiA)sophit.

w Arcliiv fur Geschichte der Philosuphie, oraz w osobnej ksiecz-
ce, 1895.

"Wobec rozleglui tego spisu, który waciwie je>zcze])y nale-

ao rozszerzy, nic mona naturalnie wymaga, aby miody lilozof

uic zajmowa si samodzieln prac nad tern lub owem zagadnieniem.

(ln]iókiby nie przt^studyowa wszystkie!) dzic^ wymienionych. Ale

w kadym razie powinien w swych studyaoh mie na oku moliwie
peno uwzgldnienie tych pierwszorz^nych utworów my]i filozoficz-

nej, gdy od tego zaley w znacznej czci wszechstronno i krytycz-

no jego wasnych pogldów tak na wiat w ogóle, jak i na róna
szczegóowe kwestye filozofii.

Praca nad history filozofii wprowadza ju sama przez si w sto-

d^-a, dotyezeo rozwoju pojedynczt^h fidrii^ filotoficznych. Najskrztniej-

sze atoli ba«lania histor^nzne na tem ]>olu dopenione w kocu by
musz gruntownem zapoznaniem sie^ z uajuowszemi ."jystenialycznemi

ojii iK ( \s aiiianii tak lilozolii w ogóle, jak i jej pojed^Mu zycli nank.

Ten ostatni cz>nmik faclinwei^o wyksztacenia w zakresie filozotii ma
na celu nie t3iko zaznajomi modego myliciela z najnowszym stanem

tych naidc. lecz rozbudzi i rozwin zarazem jego zdolnoci badaw ;/

i konstrukcyjne, zachci do samodzielnego rozwizywania zada iilo-

zofii i do syntetycznego zjednoczenia wyników wasnego badania, bd
w formie wykadu tej lub owej nauki filozoficznej, w zaokrglonej

caoci, bd caego systematu filozofii, jako ogólnego na wiat pogl-

du. I ta strona przysz( j dziaalnoci filozofa musi by poprzedzon odpo-

Wiedniem wyksztaceniem nietylko historycznem, ale i teorct^ cznem na

podstawie gt^bszego poj«jcia najnowszych usiowa myliddi w tfoi

kieniiilai.

Obok stu( ly<''\v nad wfitt^pem do jilozojii i mcyklopedy nauk i ezkót

filozojicsnyehy o kt*'ii V( li in('>\vilisiiiy wyej (str. 693), praca przygttt* -

wawcza przyszego tilezota o<hionie do pojedynczych nauk filozoticz-

nych obejmowa winna szczególniej: logik, jako eory poznania, me-

tafityk^ jako rozbiór zasadniczych poj o bycie (zob. str. 60 i nast..

59 i nast), dalej pet/ehologi, uUtyk i ^ibf. Wszelkie szcsegóowe
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badania w zakresie filozofii przyrody hib filozoHcznej nauki o Bogu^

opieraj si^ ^asadmcso ua powyszyoli naukach.

Rzecz jasna^ e stosownie do indywiduainych warunków rozwoju

mody filozof zerodkuje »woj uwag przedewszystkiem na jednej

z powyszych nauk. Wyboru w tym wzgl^zie, dla wyjanionych ju
powodów (str. 690), nie naley ogranicza w imi jakigo doktryner-

skiego pierwszestwa tej lub owej z wymienionych nauk. Z drugiej

atoli strony, maj^c na uwadze istot filozofii w odrónieniu od nauk
specjalnych, a szczególniej jej krytycyzm, oraz dno do ogólnego

ua wiat pogldu (§ 5i : lisztacacy przyszy ni> ^licirl nie powinien

si przedwczenie specyalir^owa. t. j. zajmowa sifj wycznie jedn
nauk filozoficzn. Najgownicjszem jego zadaniem jest wyjaiuenie

sobie ostatecznych zasafl wiedzy filozoficznej, jej zasad uietodologicz-

nych i metafizycznych, oraz urobienie ogólnego na wiat pogldu,

a tego celu osign nie moe, pracujc nad jedn tylko nauk: do

tego potrzeba glfibsze] znajomoaci wszystkich zasadniczych czci filo-

zofii Wyksztacenie tedy nie rozwija si w duchu prawdziwie filozo-

ficznym, gdy spuszczajc z oka ten cel zasadniczy, przyjmuje

przedwczenie charakter wyczny, specyalny. Filozof moe wpraw-
dzie ulega swemu zamiowaniu do jednej z nauk filozoficznych, bd
do logiki, bdi do estetyki, lub etyki, bd do psychologii i t. p., mo^
e nawet powica si gównie ulubionej nauce; ale, jako filozof, za-

pozna si winien koniecznie i z pozostaemi naukami filozoficznemi,

zda sobie spraw z ich treci zasadniczej, oraz ze stanu wspóczesne-

go ich bada. Jeeli, przy swoicli gównych studyach, nie moe tego

uczyni na podstawie ledzenia literatury monograficznej, to zapozna

si z niemi winien koniecznie przynajmniej przy pomocy dzie, przed-

stawiajcych krytycznie ostateczne wyniki odnonych bada w ibrniie

systematycznego wykadu caoci nauki.

Przy szerszem uzdohiieniu filozoficzncm, mody myliciel sam
przez si odczuje wczenie potrzeb przestudyowania tego lub owego

dziea znakomitgo badacza z zakresu zasadniczych nauk filozo-

ficznych* A wic z zakresu logiki dziea: Mia, Baina, Jbyonba,

BsAnETA, USBKRWBGA, SiaWABTA, LOTZEOO, WUNDTA Inb YO-
kbta; z zakresu metafizyki: Yaohebota, iabda, Fot7i&e'oo,

Mansela, Lotzeoo, Teichmullera, Riehla albo Liebmanna; z za-

kresu psychologii : Fkc Uleici^ego. Yolkmanna, Lazaeusa,

WUNDTA, HóFFDINGA, RlBOTA, DeLBOEUFA, SPKNCEllA, BaFNA. MaUD-
sley'a lub Jamesa; z zakresu estetyki: Yischeea, Zimmebmanna,

SCHAaLKUA, FeCHNKEA, CaRRIERA, KóSTLINA. El). HaBTMAXXA, TArN'E'A,

Verona, Gdyau lub Buskina; z zakresu etyki: Jankta, Simona,

Ou«'apbuns'a, Spbbgbba, Baina, SmawicKA, Cabbibba, Wund-

Digitized by Google



698 § 19,3. wyKSZTACj:NiE filozoficzne.

TA. HoFFDiNGA, Paulhkna lub iiinych (co clo tych prac zob. spis

autorów).

Tm wif^kszy jost zakres takich prac cliarakterystycznych, któ-

re lilozol" krytycznie przetrawia, bez naruszenia przytem swej sa-

modzielnoci; tern aszcrsz wytwarza podstaw dla wasnych bada,
tern gJbicj wnika w zasady rozlicznycli zs^adnie i wznosi si na

wysze stanowisko wiedzy filozoficznej. Ale, rzecz natarabiay ie ta

nie chodzi o iioó, leez jako studyowanych dzie; o to. aby przed-

stawiay pewne typowe czynniki myli filozoficznej, zdolne oywi
i uzupeni samodzieln prac nad urobieniem ogólnego na wiat po-

gldu. I tu trzyma si naleiy zasady pedagogicznej: Non mndta ud
multum.

Dodajmy nareszcie, e bardzo wanemi rodkami pomocniczemi

facliowego wyksztacenia w zaznaczonych kienmkach s czasopisma

filozoficzne, dajce pojcie o wspóczesnym stanie wiedzy wo wszyst-

kie! i c]f<'>wnych dziedzinach filozofii. Mody myliciel i tych rodków
zaiiie* ll)ywa nie powinien, gdy inaczfj w swych badaniaeli zbyt atwo
mógby zaj stanowisko odosobnione poza ywym mchem czasu,

a przez to pozbawi si monoci naleytego skorzystania z tego ru-

chu dla wasnego rozwoju, oraz oddziaywania swemi pracami na jego

postp w"])rzyszoci.

Obejmujc jednym rzutem oka przedstawione powyiej rodki

pomocnicze wyksztacenia filozoficznego, a mianowicie obszar jego

wspóczynników, zawartych tak w wyksztaceniu ogólnem, jak w spe-

cyalno-naukowem, i fachowem (§ 19,1,2 i 3), zdawaby si mogo, ze

domagamy si rzeczy niemoliwych, przekraczajcych zakres pracy

umysowej najzdolniejszego i najpilniejszego osobnika. To te za-

strzf m musimy, e nie chudzi nam wcale o doktrynersk bcz-

wzgliMliKte w praktyt/nem urzeczywistnieniu ])udanyc}i wskazówek.

2sic mudimy bynajmniej na oku jakiego [jrogramatu egzaminacyjne-

go, do któr(?go zastosowarl)\ sit^ musia mody uczony, pragncy

udowodni swe fachowe wyksztacenie w zakresie filozofii hib uzyska

jaki dyplom na magistra, czy doktora filozofii. Dalecy jestemy od

przeceniania istotnej wartoci wszelkiego formalizmu na tem polu.

Chodzio nam bardziej o przedstawienie idtaJtu wyksztacenia filozo-

ficznego, ni o jakiekolwiek wzgldy utylitarnej pedagogiki

Niech jednak nikt nie sdzi, e bez takiego ideriu obej si

mona. Wskazuje on do czego ostatecznie dy winien nietylko po-

cztkuj<y mody filozof, ale i dojrzay, wyrobiony myliciel, jeeli

chc stan na ^\ysokoci swych powanych zada. Tylko wiado-

mo takiego iti^ alu doprowadza du przekonania, e i)racownik na

])olu hlozuiii ma przedewszystkiem do spenienia pewne obowizki
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wzgldem samego siebie, wzgldem nale^-tego wyrobienia swych

zdolnoci i nabycia odpowiodnich danych wyksztacenia filozoficznego,

nim przystpi do wygasssania wasnych swych pogldów na wiat
i ycie, do nauczania iniiy( li. W imi tego ideau mamy ])ra\vo kry-

tykowa i poty>iaf' tych, którzy bez sumiennej pracy przygotowawczej

rozwijaju swe niliy .^samodzielne" myli, lub nawet dla braku wyro-

bionego tilozotifznit' sdu o rzeczach, nadurv'wa.j powagi -nauki"

i. powoujc sit^ na ni, podkopuj bez skmpuu dotj^chczasowe zdoby-

cze kultury umysowej. Nic tu nie znaczy odwoanie si do talentu

lub nawet geniuszu, bo wysze zdolnoci nie zwalniaj nikogo od su-

miennego s])eniama obowizków, lecz przeciwnie jeszcze bardziej do

tego obowizuj. A jeeli szkoa, choby najwysza, oraz mode lata

okazuj si nie wystarccajccmi do urzeczywistnienia ideau wy-
ksztacenia filozoficznego, to nie zapominajmy, e praca nad sob nie

koczy si szko, ani modoci, lecz trwa winna bez przerwy przez

ycie cae. Blady sumienny filozof, niewyczajc najbogaciej wy-
posaonego w zdolnoci przyrodzone, powinien stara si o to,

aby z Solonem móg o sobie powiedzie: „Sta,rzej si, ale cigle

bi ucz."

1. Pomoce naukowe wyksztacenia illozotloznego. w celu

luuprhurnia powyszych wskazówek, i*uilaj«; tn szczffróuwo poiuoot' naukowo, które

przy oljLcnyni staniu littratury najhpiij, wedug mego przekonania, przyczyniaj ai^ do

rozwoju czynników flloKoficasnych zarówno wyksztelconia ogólnego, jak specyalao>iiauko-

wego i fiiebowego.

Co do pocztkowego roswctja zdolnoci filozoficznych w ucznia rednich zakadów
ii:inkinvyrh, o ozem mówilimy na .str. 68fi i nast., edz, e pn?y lekturze Platona prócz

Apoloffii nadaj si do tego szfz« gólni»'j : Protagoras, Gorgias i Filch. Ze Wnpomnu
KsKNOFONTA o Sokratesie ks. ^'-ta i V-ta: o Hogu i panowaniu nad soli. Z pism

Hlozoficznyeh ("ycERONA uwzgldni nal»y pr/edrwszystkiem : Tmcidanac disputntiones^

Dc ofiitiis, ^z< z»*orólni«'j ksig I-sz, o enoeii-, oraz D' nanm tlcornm ks. Il-g, zawie*

rajc wykad nauki stoików o Bogu. ^^adto poleci w tym wzgldzi<- moiua Sknkki:

^uttotae ad LucUkm,
Do propedeutyk filozoficznych, które da nM>na uczniowi zdolniejuzemu do rki,

aby je sanutdzielnie, lub pizy pomocy przi^wodnika pizeatndyowd, nale szczególniej

Becka, Janbta, oraz przdoona na nasz jzyk Boikac a (zob. wyoj str. 42 i nasi).

Przy doborze wyjtków z pism znakomitych mylicieli pcikgog znajdzie pouczj'

cc wskazówki w ksico, któr wydali Lgibet i Gouraud, p. t. Kttidcs analitinea sur

/fv nuteio-ft phiofinphifiucs, fJt'ftpn/s ponr la cinsfte de phiioKniihir. 4-te wyd. 1888. Jeeli

u«.*ze okazuje j>zczojrólno zdolnossei i zamiowanie do fiJozolii mona mu ju da do czy-

tania takie pisma, jak np. Uzeczposjwlit Platona, szczególniej ksig VI-t, traktujc

o filozofie, oraz dyalog 'Teciciy ro/.tTysajcy zasady wiedzj' filozoficznej (zob. wyej str.

7B); dalej AAYsmBMJSB: O duszy i X-t k:jigi; Etyki Nikoma^, mjc za przed-
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miot: rozbiór rozkoszy, szczliwoci i cnoty (zob. wyej str. 2(} i 442); nastt;pnte Kar-

tbzydska: o metode {wh, str* 10 i 511 i nastj^ dUBHiT24: O zgodnoKi wiary % to-

twmem (sobw wyej atr. 481), lub nawet Kakta : TrdUgomfiw do u>9weQdtQ pnpu^
metafieyki (zob. str. 12, om 80 t nast).

Rozamie si samo pnes Bi<;, c przy toj lekturze bliisae wyjanienia i w ogóle

umiejtne kierownictwo ze strony filozoficstnio wyksztaconego pedagoga jest koniecznein.

Dodani w tym pi-zodmiocio i«<li!H tylko uwac' f\ mianowicie, e zapoznawaniu mo-

docianego un)y.shi, o uzdolnieniu filozoficznem, z utwciranii myli adawczfj, nalpr^rmi

do pr/oszoci, odda naley pierwszestwo pnied lektury dzie )iecej literatury fiiozo-

icznoj. Racya pcdagogi(;zna tej zasady bardzo jasna. IJziela dawnych filozofów, szcze-

gólniej staroytnycl), przenosz ucznia na pole, e tak powiem, nentraJne, przedndetowe>

go badania. Nie wic sie bezporednio s niepokojem diwili, prayaczaj go do tnkto>

wania pnedniwta ze stanowiska nt^czowegOf bez wsselktdi uprzedze i tendeocyj; gdy

pitociwnie kade pismo filozoficzno wspóczesne weiga oa^ys gwatownie w wir deia*

jcydi si^ w danym t'za>io prdów i napli f^o do przyj<}cia osobistego udziau w poru-

szonych kwestyach i w ich rozwizaniu. Zamiast czyst^j, przedmiotowej myli, san^j

tylko mioci prawdy, wpywa tu ju bezporednio na sd o rzeczach, podmiotowy na-

strój i telnika, jejro sympatya lul> antyjiatya dla lub przeciw przedoonej trod, a on

sam ^2uka w niej, mimo woli. I);\(lz potwierdzenia -wych wasnych po^l:\(liiH\ bdz da-

nych do usprawiedliwienia wzgh.dein niej bwej upozycyi. W tych zas wypadkach, gdy

cytelnflc mody nie rozwija si*^ jeszcze tendencyjnie w pewnym kierunkii, pisma filozo-

ficzne WDpólczosne zmuszaj go przedwczonie do stanowczy wyrokowania o neezadi«

lub te pocigaj go za sob niewolDiczo» bez dania mu czasu do dojrzaego wyrobienia

swych zdolnoci krytycznycb. Pkzeciwnie, pisma dawnych autorów wywofaj jedynie

sd o zdauiacli, nalecych do bistoiyi, a pozostawij prutem w zawieszenia ostateczne

rozwizaiiif poruszonych kwostyj in merito* W ten sposób ksztac zmys krytyony
bez nadwerenia jego ograniczonych jeszcze zasobów i pr7y)Erotownj ucmia stopniowo

do samodzidnego badania kwe-tyj filozoficznych ze stanowiska wiedzy w>prirze^ne'

Modym .spect/alisom w zakre^io nauk .szczegóowych, którzy bdz podczas sw}. ii

studyów uniwersyteckich, bd po ich ukoczeniu, czuj potrzeb gjhszego wniknit^

w ostateczne zasady wiedzy ludzkiej i wdcntek togo prag-n si<^ bliej zapozna z filoKK

fi, zalecam obok powyej wymienionydi piam, nastpujce: AnTSTOtKSsa AnaUiykf

(<l-ci cz Organcnu)t Baeona rozpraw: O tnaegemu mndr, Kakteztobza Am^to-
»ta; traktaty: O umyiU ludzkim Lokka, Lbibnitsa i Hi)1C«'a, Bskkbbt*a JSsecr

o zasadach jmnaniOf Kamta Krytyk czystego roftiiNv; nastpnie hiat&rye filozofii: Ja*

NETA i SAiLLKSA, WiKDKLBANDA, 1'alckfn'heroa, Knaueba ; naroszcio dziea W8p6cZ<'-

sne z zakresu filozofii tcoretreznej : l'Ari,sKNA Wstp do filozofii^ Flugela Problemata

filozofii. ()i,i,k-1..\1'hi"nk'a Filnzojin i naszr fzastf. Ueberweoa Jit^ik i hisiory vauk

logicznych, Ueym.^ssa Pnnca ntuihoinujo mydenia, Di hbikoa Kurs fiLozofii^ ^£}h;k-

RA Piericszc znmdtj, \Vlni>ta Si/ótcmat filozofii i Logik.

W na^^zej literaturze, prócz podanych na swojem miejscu przekadów niektórycli

wród powyszych dzie, zasuguj w tym wzglt^dziu gównie na nwag: Pawuckdboo

O podstawie i granicach filotofii^ oraz jego Mstorffa grtuSa/^ fiozofii, MoBAWsnseo
FUotafia i tadatUa» DziBDDBZTCKmeo Roztrzsania fiUai^amt^ SKBOCHOwssnEoo

0 wiedzy htdikifj, Sróbskikoo Fihzofia jako watka akadmMlka. Podobnie prace

Straszw.sKiEoo i Skórskieog o Janie niadediim oiyentowa mog, szczególni^ pqy*

rodnika, co do wiciu kwestyj filozoficznych.

O wszystkich pnwy*-zych ksikach mówilimy w róny(h iniejscach niniejszego

dziea. s>zczególniej w pr/.e;,'ldzio lit<»ratur>' naszego przedmiotu, str. 10 i nast. i 19

1 nast. (zob. te spis autorów), idyby prace to nie ZidawaiaJy zmyt^u b&d&wczcgu
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specyftUsty, tnnsuilbj pisej^ na pole stodjuw filosoficzDjch fachowych i kozsysta z ich

rodków pomocnicach.

Godne uwagi wskazówki co do stud^^ów filozoficznyd przy pracach spccyahiyeb

podaje M. Brasch w pimie; Wie sudir man Fhllmophie? Etn Wegweiser fur Sht-

direndf nUer FacuWiti n Powoujc si na zdania ZTiakomitych inyli'<^]i. autor

w^-jauia Itlioj znaczenie iilozofii dla suchaV)W tcolorjii, filologii, prawa i medycyny.

Guwuo ponioco uaukowc dla wyk^zt.ilreiua fadiowcgo w zakra-iie ilozotii poda-

limy ju wjoj (str. 693 i nast.). Uzupeni jc naley wymienionemi w tej chwili

dzieami, obcemi i swojskiemi, z któiemi zapozna si<; powinien ju speoyalista, poczu*

wjcy poci^ do filozoHi. Wobec wflsjs^ich tych danych pozostaje nam poczyni tyl*

ko kilka jeszcze uwag. Dotycz one studyów nad history i literatur filozofii

Wspomniano (str. <>94) dzieo Dkascka nosi tytu: Die Klamket det Pfttloaopftte

(bea rokn). W trzech toniach mieszcz si tu wyjtki /. i)i>m filozofów, poczwszy od

pierwszych greckich rayli«.'ieli a do Schopenhauera. Uzupenieniem tego wydawnictwa

jest praca t^iro autora: Die Phiosophir der Gegenwart. Thre Tlichtimtje}} und ihre

Hnuphrrrrtcr 18^. Daje ona dokadne pojcie o wspóczesnym stanic filozofiii szcze-

gulnij w Niomczecb.

Wielk pomoc przy zapoznaniu si z klasykami tilozoii » tak zwano lUbliottki

fHoso/iczne, obejmujce przekadj nakomitydi dzie x tego zakresu. Najbogatazemwtym
wzgldzie jest wydawnictwo J. H. Eibchiumma: JPhUoaophwAe BiUwdtdc^ które po-

dao przekady pism wszystkich pierwszorz^oych flioiofów wiata. Tego rodzju jest

wydanie angielskie Wil. Knight a: PhUosophieal ckuaics. W jzyku francuzkim

istniej równie liczne pntekady, ale nie stanowi systematycznej caoci. U nas ju
w r. 1878 zapowiedziano we Lwowie Avydawni( two Biblioteki filozoficznej, lecz ono, nie-

stety, skoczyo si na o«^'l«>s/x'niu rozprawy Kart<rzyusza o metodzie w pi-zokadzie Woj.

DOBKZYCKIEGO. Od Toku iHHó, dziki zapomodze kasy Mianow<kic<;(), podjem takie

wydawnictwo w Warszawie, które dut;\d otejmuje siedm tomikuw z przekadami pLsin

Platona, Ksenofonta, Kartezyusza, Spinozy, Berkeleya i Kondyllaka. Wydawnictwo

to postpuje bardzo leniwie s powoda naszf niechci do powanych stndyów filo-

aoflca&ydi.

Zbiór F. W. A. Muacba: ^tagmenta pMIosopAomm Oraeeonm^ obejmje

w T. 1, 1800, flo/ofów do Sokratesa: w T. II, 1867, pitagorejcasyków, sofistów i t d.

do Platona, w T. III, 1881, platoników i perypatetyków.

Dzieo Zkllfra : Dic Phimophie der Griechen, skada si z trzech cz#;ci

w szeriu toinarh i wychodzi od r. 1892 w ó-tem wydaniu. Skrót togo dzida wydal sam

autor 11. t. Grundnsfi der (ieschichie iler (jriedmehen Philosophie 1883.

Connem uzupoluiouiem Zeliera jost dziuo Windklbanda i Gintukra: Geschidite.

der antiken Naturwissenschaft und i%tbNK(pAte 188&

Prace iódowe z zakresu filozofii redmowkeen/^ wymienionych powyej {str.

695) autorów s: J. Bober, Die PhUoaoplUe der KhrektntKUer 1859 ; J. B. Ausoo,

OnmdrtM der PaMogk, 4-te wyd. 1888; Ab. StÓck, Gcschiche der PhiUuophie des

Mitklalters, trzy tomy, 1864—1866 ; B. HaubAau, Hi»toire de la phUmopMe -wolastiHei

O. I 1872, Cz, II w dwóch tomach 1880.

Dzieo Kuno Fischkra: Geschiche der neuern Phihsophie obeinmie szcr tntiiuw

i wyszo w 8-f iem wyd. od r. 1878. Jego uzupdnienlem jodt dzieo tego autora:

Fraihda Bakon it. seine Naehfnhjer^ 2-gie wyd. 1875.

Odnonie do ostatniej doby od fachowo wyksztaconego tilozofa wymaga*; naley

znajomoci nietylko wymiunionycli powyej dzie (str. 607 i 700)i lecz nadto i nastpuj-

cych, charakteryzujcych rozliczne dnoci filozoficzne naszych czasów, jak: Badorni fo*

gietne TnBNDBCtfBimoA, Bóg i przyroda Ubic? koo, diikrokogM Lotoroo, Hietarifa
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fnateryaUzmu Ijangboo, 8ida i materifa BOchneba, FUoeofia niehoiaiamoki Habtmak-
NA} Zeutady h-ytyki powszechni^ Rbkootiera, O umj^ hiMhn Taikb*a, Rozbiór filo-

zofii Hamiltona pnez Mia, Protkmaa bwesa (sob. spis autorów).

9. CzaBOpisma filOZOllOSne* Z powodu wiolkij doniosoci csaMpism

filozoftcznych (zol». wyej str. 698) miody mylidd i na tui polu musi si naleycie

zoryontowa. W tym celu pudajoniy tu tcb preegld. W chwili obecneii (pod koaier

r. 1805} wychodz nast.puji-o waniejsze czasopisma filozoficzne:

ZeitHchriff fur J'hUosophu' und philosophlsclw Kriiky kwartalnik, /.ilo/.ony w r.

IH47 i wytla\v;u)y przez diiiri ozas przez modszegi Kicuteoo i Uluii i Kcif : wychodzi

obf oie pod n ilak- yn Fali kknhekoa. l'odajf' Ii -/.ue, samodzi«'lne studya i luonogratit*,

tezczejfólnej w kierunku iilcahicgo realizmu (zoli. wyoj str. ó^^D).

Zeitschrift fiii riidijhupUie und tadayogU:. Organ szkoy Heubarta ^zoln v^yoj

str. 13). Wydawcy: O. Flcoel i W. Rein. Pod powyszym tytuem wycboda dopiero

od r. Xm
;

poprzednio od r. 1861 do 1875 i od 1883 do 1893, jako: ZeiUelmft fur

ejtaee PhUoMj^iie,

Archw fur PkUo80phie, Obejmuj od r. 1895 dwa oddziay. Pierwszy: Artkir

fUr Oeaehidtte der FhUosojthie^ wydawany od roku 1888 pod redakry L. Steina, za-

wiera wy\czuie studya z zakrosu historyi tilozoii. Dragi oddzia jako AreJtw /Sr

Hcmafisihc rhiUmtphie sUinowi od r. 1895 pod rodake\t\ J'. Natorpa now s«^ry wy-

dawanr-oo od roku 1?^6H pz-i-^opi-ima: Pliiloaophiscfie Monotshffte. Dajc ^]a< wszystkim

kifiiiiikoiii tilo/.olic/.nyiii. rnlakrya zwraca ,skrz»;tn uwa^fM na ki:;}'tyczn oceni; bi<»&i|i%j

lit<;ratury i po.laj.' zara/. iu uiijzupolaiejsz bibliografi filozofii.

yU'i(i]jahr,sMh't/'f fitr tvi>u/euschaftltche 1'hihmphie, wychodzi od r. 1877 pod

dakcy R. Ayenarjijsa w duchu „naukowej" filozofii izob, wyej ;str. IG i nast. ora*

309 i nast).

JPkilofiojtkindie Studien, wydawane od r. 1883 przez W. Wendta. Obejmuj
wyfa|cznio samodzielne rozprawy, po wikszej czci z zakresu psychologii, jak np. pra*
dokonywane w laboratoryum fizyologicznej psychologii Wnndto.

Je^rmdi fUr JPI^lKmjphie und speeidatwe Thedogie, Bedaktor od r. 1887:

£. C^MUKii. Organ filozofii neoscholastyr/ncj w duchu w. Toiiasza z Akwinu.

Philomphmtm Jahrbuch, wychodzi od r. 1888 pod redakcy K. Gdtbbbcta*
w tyniH kierunku co pojrzedni kwartalnik.

Zfttschrift fur Pni/choloyic nnil I*hysioh)g'u' der SinncJiorgntte, wytlaj o»l r. 1*^1*):

li. I juiiMiH.u s i A. KoNio w pownt^ opozy^yi w^irl-.dcm szkoy psycbolugiezuej Wund*
ta, ale równie w kierunku empirycznym i ckNiM iynientalnym.

KunUtudim. PhUmujthischf Zntftchrift. To najnowsza eza-Jopisuio filozoficzD**

uia wyj.^ z pocztkiem ISDli r. pod rodak<y VAiHJN»iKRA i zamiaszcz,u; M.-dzio nietylku

niemieckie, lecz i firancnzkie, augiebkie i woskie praco nad Kantem i jego filozofi

krytyczn.

VannSe phUosophuitte wydaje nieregularnie R Pion od r. 1868 w duchu nowo*

kantyzmu finuicuzkiego. Olówn tre stanowi krytyczna ocena biecej literatary filo-

zoficznej. Od r« 1880 wydawnictwo to podaje i rozprawy samodzielne w celu zastpb>
nia przerwanego w tym rolni czasopisma: Za critupie phHoaopkiguef wydawanego ud

r. 1872 przez K. Renoutiera. g<'»>vnego przedstawiciela kantyzmu we Francyi.

Rt ime phihsophine dc la Frn,ir, rf de Vr'fraugcr, micsit,'cznik o pierwszorzdnej

doniusfo.ei, wydawany przez T. Kibota oti i. ls7(;. Re^lakeya. wrsitr/fjaiiir -i * stronni-

czej wya( /.iio>< i, ogasza rozprawy w rónycli kierunkach lilozoticzuy.h i oka/.ujc- wielk:\

dbao o krytyczne sprawozdania z pra<- literatury francuzkiej, angielskiej, nieiaiuckicj

i woskiej.
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Ueme dr tncJaphtjftirjne rf r moralr, wychodzi od r. 18i)3 pod redak(^y Ksawe-
HE«o LftoNA. y. /,;imi;ir<'in pi7x>ciwdziaania jednostrooneinu ooipirysmowi i o2j'wienia samo-
dzicln<'j pracy (ilozufifziK^j.

Revue neo-itclwkiatmue^ od r, 1894. Redaktor; D. AIkrcikr. Kierunek oznacza
mun tjrto.

Jlltul, a quarterly re»iew of psycJiology and phUosojJiy, wycb<kbd od r. 1876,

obecnie pod redakcj O. F. Stouta. Najwaniejsze czasopismo angielskie, które uwzgl-
dni nrasi kaidj, kto pragnie zda sobie spraw ze wspóczesn^o stanu filozofii w An-
glii i Ameryce.

Wród licznych czasopism amerykaskich wymieniam:
Tlie jonrnnl of fspmJatiir phiosnphf/. \rydawany od r. ISCu nieregularnie przez

W. T. Harrisa w duchu tilo7.**fii spcknlu' yjncj. zhlioiioj do Mc'g'la,

The amer. jonrnul o/ psi/diuUttjy. Wydawtyi od r. 1H87 : Cl. St. IIalL, ucze
Wundta. Zamieszcza gównie prace z zakresu psychologii ti/«»lugicznej.

InUmaHanal jmtmal of ethics, W3'dawany od r. 1890 praez B. Westona. .rft*t

to organ licsnych towarqrstw etycznych, powst^ych od r. 1880 naprzód w Ameryce^,

a nastpnie w Anglii i Kiemczech, w celu zjednoczenia wszystkich tych, któny broni
zasad moralnych bez wzg^h.^du na róno swych przekona religijnych l filozoficznych.

r//e pkUoac^pkkal rcview, wychodzi od r. 189'2 pod redakcy2\: .1. G, .Schukmaka

i .1. E. Crkightona. Jest to najlepsze pismo amerykaskie: nie (;hce by raoc*znikiem

athic] szkoy filozoficTincj, Ipcz obok rozpraw samodzielnych, zaznacza wszechstronnie

wydatne objawy myli ihi/,ofi< y,no).

"We Woszc.li wychodzi kuku czasopism filozoficznych; pierwsze miejsce zajiuiije:

Reuista ialiana di /ihiio/ia. Ilodaguje j od roku 1885 L. Fkrki w duchu ide-

alistycsBuej filozofii znakomitego woskiego myliciela Ter. MAMUNi'Bao (f 1885), jako

dals^r cig wydawanego przez tego od roku 1870 czasopisma: Fiiimofia deUe acuole

tioKaii^. Z powodu mierci Ferriego w r. 1885 redakcja ulegnie zmianie.

Literatura rossyjska posiada od roku 1889 czasopismo: Wcproay fiiMt^i % psy-

cMoffii. Wy(!hodzi pod redakcy M. J. Gbota i w swej czdci sprawozdawczej uwzgl-
dnia starannie literaturi; biec.

Mymy sifj dotd nic zdoliyli na pismo czasowo, powicone sprawom iilozofii.

Nadto, co <„'orsza, nic mona powicilzifj, aby którykolwiek z naszych tyg^odników lub

miesi«;cznikó\v ^naukowych" odwierciadla. choby w miniatuntwycL zarysach, z piv.ybli-

on dokadnoci, ruch wspóczesny ua polu liluzdtii. Jez obcej pomocy tu, niestety,

ani iLTOku ucapi nie podobna. Mody filozof, pragncy wyrwa si z nasz<y dasuoty

umysowej, z nassyrch zaciankowych pogldów, wydawanych czsto za »filo»ofl," musi

koniecssnie stale czytywa pn^ajmniej jedno z pierwszorzdnych czasopism obcych. To

odsoni przed nim coraz szersze wkinokrgi myli i pn^pomina mn bdzie czem jest

filozofia dla narodów, przyjmujcych czynny udzii^ w ydu umydowem ludi^oci.
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SPROSTOWANiA I DOPENIENIA.

Str. 17 wierna 15 od dou zamiast: sztoedskiego powinno by: nontegddfo.

„ 39 w. H od tluJu dodaj: M. Kapf'hs. Arisoidea-Lejoon 1894.

j, 42 w. 2 od dou .Tankt. \vvd. '(-to ISSi).

„ 107 w. 16 od dou; IIauftmann, wyd. 2-gie 1894-

„ 183 w. 14 od doto : Lotzb, wyd. 4-te 1885.

, 210 w. 4 od dola snniiaat: wttdkkgo powinno hyd: wMMgo,
„ 288 V. 7 od dohi: mniaat: 401 powinno by: SOL

840 w. 15 od doia zamiast : gronmwUyth powinno by Jtaroamuafy^

873 w. 7 od dou zaniia>t. robota powinno tty: praca,

„ 4Di w. 12 od g-óry di ul aj: W. Ostwald, Die Widerlegung dea winemAaflkdum

Maerialismns, wykad miany wo wrzeniu 1895 r

„ 4ir» w. 4 od dou zamiast: pogldów powinno hyv: tcunjj.

„ 5<>4 w. i) od góry zauiijust; przedmiot powinno by: podmiot.

^ 522 w. 12 od dou zamiast: ooyrid-KJjt powinno by: Tjvxii>/||iu

Niektóra btdy dnikankio w naswiskadi sprostowano w spisie autorów.
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DODATEK.

L Sownik filozoficzny,

wraz ze spisem alfabetycznym rzeczy, traktowanych w niniejszej ksice.

(Autor zaniior/a poczj^tkowo podar tu zarazem treciwe okrelenie t«'riiunów

rilozofioznych. z powodu at^jli o1)ji;turi ksiiy^ki y.amiarii to^^o zaniechar iimsi. Blisz<«go

tedy objanienia podanych tu wyrazów odszuka naley w odnonych miejscach ksiki.

Dla nu>liwej zupenoci teriuinoIof,Mi filozoficznej uwzgldniano i takie wyrazy, kt^ire

w niniejszem dziele nie niogly by wyjjuuione za^udniczo, h'cz uyte zostay tylko uln-

^•znie. Vr/.y teni jednak o wyczerpaniu sownictwa Hlozofi(r/.n(%'o nuiwy by nie iuo|,'o.

iMiojs(;a waniejsze oznaczono j^^rubszenii liczbami. 1 'ominito za wiele niiojsc, w któ-

rych si tennina filozolieznc powtaraaj).

Absolut, absolutny, bezwzgldny 26,

aO. ^ ólL 87i 22 S '

im, 312, ai4 3(»gr883, 391, LL Zob.
;

Ab.strakcva, abstrakcyjny, oderwany i

13, 115, IVI 12L lli. liii I

30.>. 3(t5, SiKi 5^57, 6M 578, OLiL
j

Aitio in di.stans i

As,Tiostycyzm 2^ Bil—315, 414^ 4S2j
,

570 i na.st i

Akademia, akadcmicznv, akademicki O,
[

37, iiiL (l^ 682 -({8<i. * I

Akcya :}rL nUTy, mi Zob. u-o- I

l4i, dziaanie.
Akomodacya, przy.stosowanie 4( I

.

|

Aksioinat 7^ zob. j^eicnik.

Altruiziu 443^U
Analiza, analityczny, rozbiór 4j (1, 05.

mt-m, 365, 522, 51U-535, 641"d«l,

Analo-ia 00, 125, UlL 218,^ iiii, I

237, 260, 32L 112: 0;^ iiL
;

Annlógika 341.

Anarchizm, anarchista 210, 4Iii,479—
481, Cli. 62

Anatomia, 58, W), 105, ML
Antropologia, antropologiczny 14, 2iL I

m,ll»,12il, 28iimm37iK4i^ I

(>;-{8. Zob. czowiek, humanizm.
Antropomorfizm 222. 203,

j

Antycypacya 194. 197.
^

Antynomia* 31, 312—314.
j

Ant>teza. zob. teza. I

Apatya ^
Apologia, apologetyczny, 20: 329, 330. I

A priori, a post<'riori. apri<»ryr/,iiy.

aprioryzm »3, ML 307, :{54, 360. 370.

iiSL 534, 53n; 545.M
Architektonik a. uattkouni^), 2iL Zob.

kUmifikacya.
Artysta, artyzm, artystyczny 170. 202,

239—248. Zob. azuka, nórcza.
.\rystokrarya (ducha, talentu) 441, 4 '2.

Asri^tyzm 454, 401-407 iLLL
Asocyacya wi/obram 154, 200 201,

219. 223, 209, 2lL iiiii-

Ateizm, ateista 24, 29, 470—474,
47ft-4.sO, 4iiL

Atom. niedziaka, atomistvka 50, 285,

380, 382--3«3, .m 40i 404, 407, 4^
112. Oli

Autonomia, autonomic/ny 135, MU). 43S.

Awono. zob konsckurnci/a.

Badanie, badacz, ba«lawczy 208, 2:M.

242 i nast. 290, 30L 320, i^il, 379,

533, 545. 5»«, 000, (ML 'Ao\Tlo(jika, nau-
ka, poznanie.

Iezbono. zob. ateizm.

liezwiedny, zoli. nietciadinny.

Iezwadnoi', .301, zob. mechatiika.

Hiogeuetyczne, prano 642— W4, OOS.

Hiologia, biologii zny 14, 59, 12. 110,

359. 409, 023- Zol>. celowo, y-
cie.

liojractwo m 419, 446—447. Zob.

te dobro.

lioyszcza. zob. idola.

lióg, Istota wszechbytu, najwi/nza 27,

87, m,m liia m lli2 i na^^t. 165, 100,

173, 18K 1S8, lilii m m i na«^t. 265,

2S?s. 2SS), 3i;L ai 377—379, :{.s<l, .m
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ailim m 4^ 452,m 470—485.
41)4— 4U5. 57. r).^7. isl i nast. Zol), relnjui

W)\ m i U. ilii
liudyzm, laulyjski 463—4«6, Ilia Zob.

Ilyt 70, m i nast, 101 i n;i.t. U2, 120
i nast 15Lm 1H8, Ml 87^- 384,

i na-<t Zol). rzr(zi/iri.><f(t.i-. wint.
lu towy, mctafizyrztiy, zol). nu tafizifJoL

Cakowanie, zoli. iufci/rori/a. sijnrza.
Cfiltkszfat. zol). si/s(cuntt.

( aos.; Hit IW)—191, 209—
210. 'il^ 2Io. :{7i^T^h;. 41(». iiiL r,os.

."^M. -iii. Zoh, j< fhiosc. .iiriat. u^frój,
( 'ansa sui :ts<>.

('('(•hv ziKimicHu' (U. 89—135.
< VI, crlowos.- 212-218, 221-1^1, 2;U.

;157—:W3.m 3Hi 415, liii, iiZi i im^T

Chaos au i nast. 171, 190^ ;W;3. iKl
Clianktcr 457—45Sr 5(K{, 5()sr iiili

zoli. /ilozof.

Charakterystyka l!^ li UJ.

('hel})liw<»5ic 50S.

< "h.Miiia 72, 110, 227i 38i> i na>t. 408—
405, 4j[)8, zob. umtUi inzf/rodnicze.

1 'liin^ka, )>iffiio. yrioica 489—401,

ML
Chlfbochwalstwo ()S5, OST).

( 'hrzerijai'i>two. clir/.ecijanski, ehrze-

.. ijaniu 2L iK 289, 330, 425, ML 480.

494. 513, 517, 518, 03S, Gm.
( 'ial^TóS. HU, 112, Lm. 151. 214. 3r>i>.

412. 550. zob. anjanlzin, ustrój.

CiekawoM- 21, 14iL 2Q 208,
t 'it po, termodynamika yi5, 403, 405—

410. illL
Cierpienie 4()3, 404. '/ob. pesymizm.
('irculus vitiosus, It^dne koo w »loint-

ilzniin 13, 30^ 308. 3]>i
Cnota J42. |2<57 434, zob. etylen.
( 'yhornetyka 2il
Cvnetvk!i. < vneiiiatvka. rvnetyeznv 372,

3i>5. 31)0,' 403 ' 404. ob. nuh,
Cynizjn, cvneznv 20L 42i^J4Q-442,

402. JUL
Cv\vilizrt' va. zob. kulhirn.

C/as !>0, 128. 354, 300, 371, 374, ss.
52a i nast HITiT 50!).

Czasopisma /t/. liiiii Iu2 7(»3.

Czowiek 80, 119, 129, mi 101 H«.
100,m 801. 411), 5m5. 5(V 525. >{50. G51K

071. 080. 0S4 i nast. Zol), hnntdnizm. nauki
sjiorcznr.

Cz\ieie zmiisoicr VL zob. zmi/sh/.

<'zvn 20, iii liii. 100. t^51. 417. 418.

42L47!), 488, 615,021, 02m. |)37. li4:L 071>.

zob. (IziduHir. u-ola.

Czy>^to«'- moinlna 241, zol), rtyhi.

Czysty rozum 54. zob. rozum.

D.HMionion Snhruis^i .MO

I

Darwinizm, zob. rozwój.

j

Dedukcya, dedukevjnv 114, :tl5. 33f>.

349, 352,^ 681-582, 5877
Definicva. zob. okrelenie.

Dcizm '103,

Dekadontvzm 37, 1)5. 240, 452—151
' 402. 466. 473. SUL

I^ckalof? 20, 4M.
Despotyzm 443.

I

Determinizm ^ 355—862, 3ii
881—882, 430, 605, zob. te indet^^rwi-

uizm.
Dictum acerbum, gorzkie sowo 444.

080.

Dobro 142, UG, 154, liHI 1S3, 2l?2

I
219, i nast. 240, 203, 385, 419—421. 1:^

I 488, 4:30, 4-3S, 471, 481.

DoT;rol)vt 142, 146, 101, ICi 163, m
417-421, 428-483, 440—442. 450-467.
420 i na.st.

Dogmatyzm, doj,Mnatvezny 4, 10»i. 108-

. 109, 127—185, 22iL 24:^25*3. 214 295, Oil,

I

i nast. 341. 4a5~5ar552, 567—569.
I OoO, 652 i na.st. 003, 082.

!
Dojrzao, w rozwoju fil. jl2L fiSft—

Doktor fd. 087 i nast 098.

! Doktrynerstwo, doktrynerski, doktrv-

ner 53^ 111), 216, 210, 224, 318, 350, :il'2,

483,12117510—512, 578, 617, 640^ 050, fil
Di)skonao.e, doskonalenie 183. 2^

424, 445,m 48L zob. etykii.

Dostrzeenie IL
Dowiadczalny afi.

Dowiadczenie 56, 79, 84, Sa. UL 128
i nast. 296, 305, 806, SST-m, aói 386.

' 887. 526, 528, m 53L 546,. 550 i na.<L

057, zob. to empiryczny.
Dotyk, dotykowy 896—897, i&L

' Dowód, dowodzenie 13, 66. 80^ 243,
380. 388, 400, Ma

Dualizm, dualistyczny 36, 60, 223. 251.
252, •2<14, 271, 318—814, "391. 392. 401
480, 5Mi 578; 6QQ i nast.

I)n( h, duchowy 80, 123, 181. 24i 201
\ ai i nast. 890-:i92, 401. 4IL 4ia» llL

420. .503. 1123. Zob. samowiedza, j^odmio.

\

rozum.
Duehodoskonalstwo 22.
Dusza 58, 86^ 112, 129. 153. 171 ^SD.

312, .350, 4(]2 41L 438, 4S1 ^ zoh.

I i>sycholoqia^ ustnY) umi^siowy.

l)vaiektvka. dvalektv.-zny lii 26. 2JL

!i5. m, 3]0, .31ii-31!, 535—541. all
i na>t. ÓML 599, 601—006. OlS i nast.

i (^9, iiifi Tna.st.

I

Dvierenrvacva. róniczkowanie 58. 1^.
I 2f)5, .222. 532, 022, 638—({84. 640—641.

Dynamika, dynamiczny 3.30. 30<i,

I
402.

\ Dziaanie, dziaalno, 140—142, 141—
I 145, 150: ^ i na^f- ii>^ 417-519, -eoh.

i
Wolu.
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Dzicciiistwo, to rozwoju fil. 6241 i nast.

Dzieje 162, IfiO, 121 i nast.

a28—325, aaa i nast. 418, 440, 453 i nait

4ó8— 469, 659, 079. zob. huitorya.

Egipska, mdro i/ciowa 492—4tt3,

ML
Egroizm. cgoistyc-znym .33L 4;y, 432,

442-448, 441 445, 440. ^ffiT^^S,
604. zob. utylitaryzm.

Egotyczny OljG, zob. osobniczy.

Eklektyzm ^—590.
Ekonomia, okonoiika. ekonomiczny 114

i nast. m 164, 418-419, 434^ 44a i nast.

447—448, zob. nauki sjwecznc.

Eksperyment, eksperymentalny 56^ 114,

296, 528, 667, zob. aoniciadizenie.

Ekstensywny 603, zob. ilo.

Emanacya ^
Empiryzm, empiryczny, empiryk 22.

65,H,100.114,12L 12ló4,m
175,^ 2927305—809, liii i nast.,

fTast. m 366, 376, 37 3811 i na.st.

gim, 438, 483,"&^ i nast. 539, 546 i nast.

550—551, zob. dowiadczenie.

Encvklopedva, encyklopedyczny 8, 14^

25, 33, '45, 56-59. 60. UL 275, 2I 2^^0:

580—682, 693. "zol), te klasyfikacya.

Energetyka, zob, encryia w znaczotiu

fizyczncm.
Energia, tc znaczeniu psyclwhgczncm

i moralncm. zob. wda ; w znaczeniu Jizy-

cznnn 886, 355, 373. 378, 394-396, 408—
410. lfi.

Entropia 406—407, 416, zob. cicph.

Epikureizm 426—427, 4^ i nast.

442—446, zob. utylitaryzm.

Epoki, w rozicoju Jil 618-621, 622 -

Estetyka, estetyczny 139, 145, 1^
183, 195- nm. 197-200, 219. 234,

256, 267-271, 433, M<L oTO, 096,

697, 7joh. pi^k-no, sztuka, twórczo.

Eter 4QL 403. 4OI-405, 605.

Etnologia 129, 43L
Etyka, etyczny, cnota, moralno-', mo-

ralny 14 i nast. 42, 75, LLAinast. 123^130,

142. m a0§==212. 24iL 252. 31L
340, m. 424-427, 483- 440. 444 i nast.

455, 453, 413. 494, 501 i nast. 546, 576,

665; 671, 6841. 689, fiflfi. (ML
Etyologa 3H3, 43L
Eudomonizm 426, 449, zob. szczli-

wo.
Ewolucya, ewoliicj-jny, zob. roztcoj.

Fakt. faktyczno 12. 13, 224, 25
3t)9, zob. dowiadczenie, emptryzm.

Fasz 240, 250. 254. 355, 436, 544,

zob. logika.

Fantazya 268. 270, 39L 638, zob.

twórczo, wyo)ranta.
Faryzeuszostwo ^naukowo** 2ML

Fenomen 100, 1Q2» 126-127. M£L
zob. zj(tu-i.sko.

Fonomenalizm. fenomenologia, lenome-

nologcznv 13, 24. 26, 29. 82. 100, 102,

105- 121, m 404, 435, 540. 54L
Filogenia 642,

Filologia, lingwistyka, jzykoznawstwo

26, 72, 325-326, ML 88S-339, 575,

669-670, 680-681, zob. te jzyk.

Filozof, mrliciel, m.'drzoc 6, 70—71,

72, 78, 8L 128, 131, 132, 23<L 288-239,
242—243. 301. 42, 427 —439, 431, 44L
460-460, 462- 465, 400, 4S7-48O01-
519, ^ i nast. 593,"^ 008, (iI4 i nast.

676, 092. 098, zob. filozofia, mdro.
Filozofia, sprzeczno co do jej zasad

4_7, fii filozofii 45. 56 i nast. 59, fil.
za-

sadnicza 57, 119. istota fil, okrelenie^ na-

zwa, przedmiot 09—82. cechy znamienne

fil. 89—135, fil. szczegóowa, 113 -110,

fil. i twórczo 168—271, fil. i nauka
272-416, fil. „naukowa'^ 309-315, jH.

i nauki spect/alne 315—321, fil. nauk
spccyalnyeh 318 i nast. 321- 344. fil.

i nauki przyrodnicze. fil. i ycie.

417—519. metoda fd. 521—592, uzdolnie-

nie filozoficzne 593-617, rozwój fil. 618—
044, wykaztacenie filozoficzne 644—703.

Fizyka 60, 72, 76, zob. nauki przyro-

dnicze.

Fizyolo«ia 58, 72, 105, 226, 307, 335.

411. 413. zob. nauki przyrodnicze.

Forma, formalny, formalizm IZ 23.

lOL 112, 149-152, 182, lilL 232,

296. 304 i nast. 35a 385, 394—3!»5, 397,

4M ^ <>i< 617, (M. 6mimi.6l8-
Fundiuiicntalna fil. zob. filozofia zasa-

dnicza.

Geniusz, gonialno., genialny 137. 216.

243, 270, 27L 338, 452-45:$, 400. 508,

Jm, 617. 099.

Ceometrva 353, 368-;J70.

Godno* osobista 209. 210, 424, 440,

44L 450. 462, 508, 5IL 58
Harmonia 124^ 139. lii). 1^ 203-

206. 234, 240, 254, 256, 402, zob. to je-

dno, pikno.
Hedonizm 426, 44^: ^o^'- ^'ozliosz. epi-

kureizm.
Helenizm 342, zob. humanizm.

Hierarchia (nauki i ducha) ilSi Uli
tóJL zob. systnnat. ustrój.

Hipoteza, hipototyczny 182.214, ^i6,

243,m252,25L2m32L38iLm4IL
Historya, w ogóle, historyczny, yiauki

historyczne 76, 8<1 114 i n^-^^- U9, 129—m m i nast. 323-325, 833-384,

:«7-3:K», 451-454. 658-(KK), 676, 679,

zob. dzieje.

Historya filozofii 24, 26, 3 44, 46-

50, 58, 60, 78- -82. ^i -282. 451. 4^-
pfa,~oi2-519, 543. 555 -561, 500, 680-

y GoOgl
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592. 622- 628, 071, OSii i nast. <J80,

693-6fm, 2Qa
Historyka 3^ :r24. OUIL zol*, hi^ton/a.

listoryo<rrafia .'U:?. 'S^il, 338. zob. i-

Iistoryozofia, historyozotit^zny 26^

323, :{;t8, 470, tiTiii i na>t. zoJ». hiatori/a,

iinianizm. iuniauitaniv. ?jf(<A huni.

humanistvka IIL ll^i 129-130. 162. IM.
•240. 342. 34.5, i^ilL 43L i2[>i
li>2. 606-60S: 57i i nast. 020, m 003,

(m 671, 074, 67U

Idea, ideolofria 2£ .^l. Lii 172—184,
201, 235. 324, 3727 800. 4r»8, 511.

558. 583, 0o5, 03i», 040, zol». 1»>J»:( U\

Idealizm, idealny, idealistyczny 12
i na>t. Iii .SO, 82, 121, 1IQ i iiast.' 174,

101 i nasr. TO-iiOO. 2«2-2«8. 2112,

890- -892, 41^ rwiU. óil Ó.S2—5877 017,m '

Idealny realizm H», 38, 203, 891—S02,
582 -592.'ML

Idea 3i m 15L liii 168—172,
181. m 198, aOI-221 232. m 2M -

246. 2M. 2o^: m 260-267. '^Jlh

i nast. 423, 441, ilL 48^3—488. 501—
519. 570, ML OiilL i na<t. iiiiiL

Idiodyuaniiczny 228. 344.

Idola (l)Oy>zeza) llaUona 525— 520.

Ilo ilociowy 128, 371, 387, 897—
398, (>0:i. 078. zoi. mntt matijha.

Iluzya 170, 25L 253, 2iiL
Imaf^iiiaeya 147. 27< \ zo!». iuórczoii.

Iminateryai/m 4ol.

Impouderahiiia 4< >3.

ImpreHiouizm 24( >.

Indeterminizm 302, 870—375. zoh. <le-

tcnninizm.
Indukoya. indukcyjny. indiikty\yizni IL^ ML 112:

":»7—809. J2L 322,
354, m 525^520, ÓM- -532. 5^L

Indyjska, mdro i/ciowa. 491—492,

41iiL

Indywidualno, indywidualny, indy-

widualizm 80, 195— 1J)6. 200. 240,

324, 338, 4^-454. Ml ^ 0Q3
i nast. zol). uHolnuk.

ln^'enialistyka 2<L
Inobyt 537.

Instynkt IM 412.
Intogracya, cakowanie, 17, OiL 114

i na.vt. 2L3 i nast. 255, 5^ 532, 5112.

(>41

Inten.sywny Oo3. zoV». jako.
Intuicva. intuicyjny 20, 30, 37, 241.

243, 2iiL\
Istnienie, zoli. rzeiztjwisfit.

Istno iii 285. zob. i-sfofa.

Utota rziTz,, 5S, 99 -1«), 101—108.
120. illL '378-379, .'WO. 304, 440,

htotu icszcchlu/tu. zob. .Bóf;'.

500.

Izraelska, mdro ycknca 494—4%.

Jako, jakociowy ^2 —

Jasno iM,v./f 94i 527. 572.

.la, zob. samoicifdia.

Jodno, nauk 111— 11-3,

399, 444.

:31G-
318, j. t/cia umysowetfo 147—154. j.

sataiL wszcehbytu 371, .383. 400.

.lednostajno, zob. siao.

.Jednostka, zob. osobnik, indywiduol*

uo.
Jzyk, 28- -24, 48. SS» 20it, 3^ yiL

.Jzykoznawstwo, zob. filnii^/uu

Kantyzm, kanty.sta 2L 22- 53,
88'.*. 303. 4.38. zob. noicokantyzm. krytyka,

Kaj)rvs 5ii:^>.

Kara'4i{5L Ml
Kat<»<;ory('zny rozkaz moralny 4i8.

zob. oltoti lnzrk.

Kierunki fil. zob. szkoy.
Klasycyzm, klasyczny, klasycy fi&4,

0()3 i nast". 666—671.
Klasylikacya, nauk 113—119. obja-

uów i/cia umyslotreyo 144— 108. l*rzi/-

czf/n Mh '^^l*ó .5S0 i naj^t. 5S2.
Kobieta A&L
Kojarzenie si' try<»(/rae. zob.

cyticya.

K(dizya (v>/rznn) 4.5S. 401.

Kotnbinacya 180—190, 20« 1—201. 356,

30m. 372, zob. twórczo.
Koniec wiata 415—410.
Konieczno, konier/ny 70. 03. 128,

135, 221L 300: 862, 373^ 381, 888, 414,

.517. 500, zob. dctnminizm.
Konkretny 114 i nast. 173, 195, 30j,

305. 030.

Koukurencya 419, 44L
Kon.sekwencya. konsekwentny 608—

505. 570, .578, ÓOl. 0o7.

Konstruk < ya. k onstrukcyj n v 3li5. 338.

537, 500, filML 612—617, 021, iMTTBiST"
Kontemplacya 454, 4(il i nast* 513.

Kooperacya* IM, 100, 419, 440, 2ob.

hiimun hin, Kpolrczt^wo.
Koordynacya 302.

Koi"zy., zob. ut/iiaryzm.
Koció 142, 165. IM.
Kosmolosfia 115. 1 7,3, 408, zob. wiat.
Kosmopca UT 4311
Kosmos zob. wiat.
Kojimozofia 22.

Kryteryuni, zob. sprawdzian.
Krytyka, krytyczny, krytycznos. kry-

tycyzm 4. O, 12, 5L 89—96. 00, 108

i' nast. i3L 23fL 242. 245. 250, ^-264,
298. 815-316. 32L 322. 831-883, 425.
435. 45Q i nast. 454, 50). .522, 532-538,
542—561, 587, 500, 606=612, m 624-
626, 647—618, mi i na.st.
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Ktyzeozofia 2
Knltnm [IL IM. 155- 1B8. 2(X>. :>1Z

321, jaa m ML ^ 1^ ^
i nast. mL

Lc<;alnor
I.if/lia 1]^ 354, ^ 371, 410, zul..

matematyka.
[lingwistyka, zob. jUoh(/ia.

IjOirika. logiczny, tcorya poznania,

logika nauk LI i na."<t.. iii i ni\<t.

60-^56. 5 50-S(). (LL « 7.',, 84, 8!^

flO. 93^ l^TT^^. -dML .iAiL^iiii, 27M,

2HL aiTTnast. 333,m :5V2.

371, m 388, 3iL 433, 434, 5211-533:
Ma om m 67l «s7, (ioo, (jut, zoh.

metoda, nauka.

•ad, zol), porzdek.
T^czno'. zoli. zn-izek.

js^ara. b^ logiczny ^iOl.

iiakroko.sn) .'V)0.

MalkonU^nt Qia
Mamonizm 44(1

Marnoi', n»amy 47'J, 405. 513. zoh.

l>c>iymizni.

Masa (w mechanice) 31)5

Matoniatvka L i na.Ht. 1 13. 114 i nast.

128. ilKi^m 22Q i nast. m
322 -328,"^ .m m 343: Bó'i-35tf.

363—375, 534, 576, fi3i, GJJL (ilG—677,
678

Materra, nmtorvalnv [14, 3S0,

3K5. i nast. l^r=mW—lO;
112. 415, 417, 4iy, 423—433, 021

Matenalizm, niatorvali<ta. matorvali-

styt^zny 22, IM 21Z 221, 2Mi 25K '279,

•280. 2ii2. 311, 319, .m 32!^ '^i5.

;U4, ^ 391, .m 311 40ój 413 -415.

41 119, 570i 582, fi 17.

Materyar niat€ryalny 2li!L iiOl—
385, jfH

Altlror yciowa 30. 04, fiJL Tl,

4U. 4H5-511)
Mechanika. mo(4ianizm, nieclianiczny

llfi i nfkst. 181)-1!)1, 200-201. 21«—
21 222, 223 tStl. 2 15. 248 249. 321,

349, a52, 354 862. 370 -370. 3S1 -3S4.
407. 412—415,m 573—576. 587, filii

Modyc}Tia 333, 335, 33(i-:i:?7. ;U4.

Metafizyka, metafizyczny 11 i nast.

30i 36, 51, 54, 67, 59-60. IL 81 89,

fiJL ai. SL 105-108, 115 i nast. 124,

128, 131 154, 212, 224, 23L 244—960.
276, 279. 28:j-287, 2Sji iiQ3 i na.st.

11Q-31_1, 314, m 331. 350. MYS,

387. 88»—410, aia ^ 534. 53(>,

577, 582, 604, tm i nant. Oóii, {\iA^ (jTr^

00<). liilL

Metamatematykji, panffconetrya. geo-

tnctrya nif»-cuklidcsowa 853, 863—370.

^letaujccbanika 370—876.

Metoda, metodyczny, nietodolon^iu, me-
todologiczny i na.st. 29, 61, ({4—65.

93, LU i iiast. 156—168. 212, 224, 229,

281, 29(). 303, 311. 320, 321—311, 348—
863. 410-416. 62Lzz^

M«.'drzec, zoli. filozof\ mdro.
Mikrokosin 183,m 40B.

Mior .32, (?9, 70. 149. 199, 208. 207,

220, 440, 472, UL 518, 585, UOL li82.

Mistyka, mistycyzm, mistyczny 1 1 . 22.

50, liilL-,>59, 280, iii 293. 454. liM, 590.

Modzic«'Zo. miodo. jo rozicoju fil.

25'). 021. 621-626, iKliL

Moleku 407, zoh. atom.

.Monada, nu>na<loloi^ia 102—10.».

Monizm, moui.sty<-ziiy 891. 5S9. 00.").

Moralno 142, 100, zob. etfka.

Morfologia \_2, IW^ 220j 22L
Motyw, niotywacya 3.SS.

Mowa 2i:{.

Mys ]4, 20, 484, iliL
Mysi, mylenie, mylcy, mylowy 8iL

aa liL 189—140. 143—166. 189, _2QL
! 206-21^ 212-217. 211. 3iiL 872, m
I aim. 415, 42 488, ^ 599^ 128, lial

I
zol>. idea. p".ieie.

I

.Myliciel, zoh. lHoznf.

i Madczowiek 452.

Nadcmpiryczny, nadfenonienalny 1 73.

181. 314. 37.K 589. zo). cmpiryzm.
Nadprzyrodzony 270.

Nadzieja 2U 472.

Nadzmysowy 28^^!, 481, zol>. rozum.

Na<^oda 4: {2.

I
Naiwny realizm ll, 87, 157, 2QiL 250,

! 310, m kil. 337. lOL 562'=ott4, 6fi7=

I

572. 5b3. lilii 023. z<»h. realizm.

j

Naleyto 439. zoh. (b>hro.

I Naród, narodowi>, narodowy L3^ 2L
! 23—24, 25, 408, 469—470. 484, 637, OHO,

0(>5—0!>0, zoh. spoeczestwo.
Na.st4;pstwo 189, zoh. czas.

Natura, stan natury, naturalny »X),

101. 155—168. 328, zoh". przyroda.

Naturalizm, naturalistycznv 127. 103,

200. 217, 2sa. 32L a2iL 327-32JJ,

^3;-), 3iL 35i 12i 435—487, 479,
.')77. 578. 617, 62(>, 078, zoh. nauki przy-

rodnicze.

Nauka, ,;>/ uosobienie nauka nau-

ki 90, okrenienie 88, jedno nauki 111

i nast. klanyfikacya 113— 1 19, JaAo objaw
mylenia 140, l>k>, jej czt/nniki estetyczne

232—271, w sto.HUHku do fil. 272—416,
i 4itL 4K5, .jtil i na.st. 57L tilli i nast.

j

Nauki tiloU)'.,('zne, zoh. fihlogia.

Nauki hi-toryczne, zoh. Imtorya.

Nauki hnnKuiitarne. zoh. humanizm.
Nauki przyrodnicze w oyóle, oraz fizy-

ka, fizyologia i i. p, 00, 10^, 1 14 i nast.

128-129, m lfV;. 221. 248. mi
i nast. 321-323, 331^^, 331, 335—



710 SOWNIK

887. 845—416. m- m. 488, 534, 578^
676, 664-668, {}i}T, tiTO, 675-^^, 088,
zob. przyroda.

Nauki spccyalne, ich wstpne zasady
A i nast. tch dogmatyzm 108 i nast.

127—186, li<2. w stosunku do fil. 214,
2SL 297-800, 816-821, fil. nauk 8i>ec.

821-841, 407. 521, 5i2 i nast. 651-666,
664-566, "572-=680, i nast. 674—

Nauki spoeczne, pa.stwowe, prawne
111 i na.st. m 328-829, 334. 839-841.

Nauki teologi(jzne. zob, foloyia.

Naukowo, naukowy 131, ^—248,
272, 270, 21)L 296-816,' 536, zob. nauka.

Nawyknionie 8a 330. WL
Ncf»^a<'va, nciracYjny. opozYcya, prac-

czenie 24, 91)— lOl' 20* ;. 2aL 245. 261,
280, 28^^ 287. '25)3, 801—TO^ 311,^ 440 -441, 415. 402, 4«a alO i nast.

óOiL 597—698, m^—m, lilii m i nast.

647-64^. liBL
Noologia 1 l.^S.

Nihilizm 18S, 465, zob. pesymizm.
Nico, zob. niebyt.

Niebyt 188, Ml'J)3
Niedowiarstwo, zob. nryacya^ wtpienie.
Nic<lziaka, zob. atom.
Niead, zob. chaos.

Niepoznawalne 100, 811—816, 4>»2.

Niopowtarzalnii, zob. powtarzalno.
Niemiertelno. 211, 251, 2^ 438,

zob. dusza.

Niewiadomo, niewiadomy, bezwie-
dny 30, 82. 167, 402j 405, .-41.

Niewaki ICEL

Niezadowolenie 444 i nast. zob. jn^y-
mizm.

Niezawiso, zob. wolno.
Niezmienno, zob. staiu.
Nirwana 2iil. 468—464.
Nominalizm 1^ m 'JM, (i2fi.

Norma, normalny, zob. prauH), prawi-
dowy.

Noumcnon 25, 100.

Nowokantyzm 34, 51, 64 i na.st. 03,
filL 262—269, 3S)4,~3l(r^ai4> 330.

57>) i nast.

Numenolo<5'ia 25, aL

Objaw 58. Ittl i nast. 102-104, 120,

zob. zjawisko.

())jawienio, ol»jawionv 27. 28, 75.

131. 214. 285). 320, 491.

Objekt, o1>jcktywny, objektywno
88—86, zob. przedmiot.

Obowizek 100, llL 424, 480—481,
484, 438. 442, 441L 445, 448, 450, 465,
sur—512. 08i i nast. (J98- 099,

Obrazowanie 2111
Obrania 037.

()l)serwacya 10. 66, 114, 247, 332.
354, 667, zob. doitvia'3czenie.

FIOZOFICZNY.

'. ()ezywisto 3j2. zob. /fl^MO, pf^fw.

I

Odpowiedzialno 14o, 211, 484, zob.

etyka.

Odpychanie 403. 005, zob. sia.

Oó, ogólny 120—127, zob. pojcie,

ustrój.

Okrelenie, definieya 3 i nast. 69—
82, m 520, 5iia i nast. 5!Q.

Ontogenia <>42.

Ontologia, ontologiezny, ontologizm

18L 312, »91, 402.
Opisowa (metoda) 528.

Opór (w mecuinice i psychologii)

mh, 4QL
Optymizm, optymista 180, '33^ zo>.

]}ejfymizm.

Organizm, organizacya. fizyczna, urny-

soica, spoeczna 58j 14, 154. 1.59 i nast
1(52, 216-217, 24ri nast. 264, 827—

339, :VtO. :i4l. 300, 411, AliL 554.

568. ISTi nast, 679, zob. ciao, sjHyc-

czciistwo, ustrój.

Orygina, oryginalny, oryginalno 126,

452, 400, MlT, 599, 601, im. 079.

Oso)nik, osolmiczy. osobisto, osobo-
wo, jednostka ;;0.' 86, lOT liiL 15
159, 187, 209-210rm 334- 386, 3ss,

21,^ 430, 446,; 448, 449 -468, ML
igr, lm ~581, 580, ÓU3, 597, 625.
l nast. 079. 090, zob. indywidualno.

Owiata ^7ri04, 100. 'l9s, zob. nauka.
Otoczenie UQ, 142, l^L 165i IM.

160. 199, 417, 420 i nast. 461, 4SS.

Palingeneza 20, 642—644,
l*ananemizm 30.

Pangeonietrya, zob. metamattmatyka,
Pausofia 275.

l*antoizm, panteistyczny 30, 163, 2k9,

891, ^92. diii 1^
Tastwo los i nast. zob spocczen-

sttco.

J'aralclizm i nast. 188—184. m
309, 350. 4(>K, 411. 413. MO.

Taralogizm
Pedagogika, pedagogiczny 24 i nast.

26, 4L 42 i nast. 49. 07, G44—703.

Perska, mdro ycioica 498. Uf2
i nast.

Pes^Tiiizm, pesymistyczny 186, 2(tL
261. 4r)2. 461—467, 42tL 492, 49.5. Gil.

Potitio principii 13. 22:?.

Potrozotia SL
' Pewnik, aksiomat. pewno. 3, 2[). la.

I 84, 188, 24L El^i :M. 32LL 321
' 332, 352,aii2. 394, 86, 407, 526. .'>]'

i 572. m.
I

}*haenomcnon 100, zob. fenomen., zja-

urisko.

Pbilosophicum 684
Pierwiastek 153, 38L Q4, K)b to

cheniia.

1 Pierwowzór 81, 172, 179, 101, zob. idea.

L ,j ^ oj by Google
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Pikno ITO, 154i 166^ Ib 202, 205.

212 i nast. 253, ^ 472, zob. eseyJca,
sztuka.

Pneumatologia 115.

Pobono<'t WiA, 516. 517, 591. zob.

religia.

Pocztek 333, 364. zob. tasada.
Poczucie, estetyczne, logicztie, moralne,

zob. estetyka, logika, etyka, sumienie,
uczucie.

Podkad 1(>2, 605. zob. substancya,
Podo^d 1(>2. zob. substancya.
Podmiot, podmiotow\% podmiotowo

57. 60, 69, «2—8». 90, lO 121. 131.

TO—139, UK. 155-lW). 100, 17P-179,
302—215, 290—267, 30*2-804. 30a i nast.

812-914, 376, 889—895, .m i nast.

529. 545. 559. 686, 608.

Podnieta ^{55, :WK.

Podporidkowanie 142. tti8, zob. y>o-

rzdek.
Podzia, pt-acy umysowej 68^ 111

—

118. Tri. 891—W»2, m iMi.
Poezya, zob. sztuka, twórczo.
Pogld na wiat 90—91, 96—105,

HO, .115, iiiL 450, 458 i nast. 560, 566.
')7ó. zob. filozofia^ wiat.

Pogldowy, obrazowy, pogldowo
177—178, 194. 365i 52M, zob konkretny.

Pogoda (ducha), zob. siwkój.

Pojfjcio, ogólne 80^ 110, 120—127. V^
i nast. 175-182. 185,m 5^79, 36.5. 411.

582, 5-1 s. 602. ii22"Tnast.

I'olityka, zob, nauilri s})oeczne.

Porz<iok. ad. fizyczny, spoeczny, mo-
rolny, wszechmciata 96

—

124. 127,

141—142,m 2iiii-2oO, 209-210. 234.

871—876, 418, 420—421, 430, 439, 470,

4S1 i nast 508—509, 512, 57K lilla,

Postjp 6, 133, m IW 171. 223,

k74, 320 i nast 343. 445. 45<3, 460. 470,

r>26. fJih
Postulat 181. 251, zoh. przypuszczenie,

tcymngalnik.
Potencyalny 395. 39tj. zob. energia.

I*owaga 3^i3. zob. dogmayzm.
Powinno*'^ 439, zob. obowizek.
Powód 379, zob, przyczyna.
I*owszechno(-, powszechny Zfi, 93, .306.

.547. 562, .ii69.

Powtarza!nor 324, 414i 679.

*ozawiat iiH. zob. trascendentalny.

Poznanie, poznawczy 85. 87—88, 123,

189—140. 201. 206-208, 238. 248, 305.

.W.', i nast. ;i7i), 881—388, 3K8, 432, 529
i nast. zob^ logika, metoda, mylenie.
7iatfka.

Pozytywizm, pozytywista, pozytywny,
pozytywistyczny 14, 28, 29, .lU 34, 77,

lUU, 121. 126, iMTUgr 217, 273, "27tf—
205, 310, 311, 321, 333, m :;00, 411
i nastri80, t^lm, oTiT, 681 -6387

l'oytek, zob. utylitaryzm.

Praca 1_M. 141, 152, 170. 242, 894,

396j 416, 417, 4firi nast 512, 612.

Prakseologia 17, 1 15.

Praktyczno<'-, praktyczny 36, 114
i nast 170—172, *^ 423 i nast. 432—
433. 446, zob. rozum, utylitaryzm, ycic.

Pramatcrya 4<t4.

l'raprawo :j34.

Prawda 88-87, 93, 123, 140, 146,

154, 168, 16<), 194. 196, '2iLL 20B=-
2(R^ "219-^550, ^rSJ8=^. 24^, 246,
ag 253, 260-267, 42s. 431, 432. 43«>,

?7o, 572, 585, 587, .588, iM.
Prawdopodobiestwo 6, 190, 241, 254.

332. 372, afilL

Prawidowo 91 i nast 576,

zob. ]H)rzdek, prawo.
Prawo 60, 8rj 113, 122—127, 128i

13iL liL 188, 202, 807. :VJn.

339, 35L 3^303, 878^882. ;^^40i;
407. 414, 484, ~m, 546, 672-579, 62L
622 f^, 079.

I 'rim-ipiiini, zob. zasada.

Probierz, zob. sprawdzian.
Propedeutyka Jilozqficzna 40—44, 51.

54—56. (J64-6<«J, 671—678, 6hiL

I'rototyp. pierwowzór 172, zob. idea.

Protyl 404.

J'raeczenie, zob. ne^acya.
Przedmiot, przedmiotowy, przodmioto-

wo 57, 60, 70, 82—89, 90 i nast. 96,

121, 131,189^40. 160-Km. ItiO, 177—
180; g)?-219, 260-267. 295-^4. 376,

^-395, 4m 529, 54H, 559, 569, .582,

686, 607, iJiiiL

l'rzeobrania 637.

l*rz\sanka, zob. dowód.
Przestrze liii, Ui8, 868, 354, 864—

870, 388, 6», aliL
Przesyt, zob. pesymizm.
Przeznaczenie, zob. cel.

Przyciganie 334, 403. <'h)5.

Przyczyna, przyczjnowo.i- 93, 102—
108, 125j 178, 245. 248—249, ~807, 312,^ 8o8— 875—389. 406, 413, <m

*rzyjemno, zob. rozkosz, uczucie, za-

dofcolente.

Przypadkowy lOO^ ,30(i. 3o7, 38L
Przypuszraonie, postulat 3. 97. 127—

186. 315-316. 358, 362. 890, 542. 551—
664, 573.

Preyroda OO, 86, 104, 128—129. 156,

16L 166i 181, 32l~niast 349 i nast.

387, l nast 399 i nast <m (tt2—
683. 656 i nast.

Przyrodoznawstwo, zob. nauki przyro-

dnicze.

Przyrod/ony. wrodzony, naturalny 79,

165—160, 1(«—m 263, 3(>9,:iyji i nast.

Przypieszenie (w mechanice) .395 - 39<».

Przywileje 45<'>.

Psychotiyka 17, 866, 3<>8, 4ol, 575.

L'iyij^uJ Ly GoOgl
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r.syi liolofi^ia, psychologficzny. psychicz-

ny li i na-t. 12 i nast. ">s. 72. Ul
i nast. LLL 12 148- 1?7. LiL
lal liii— IftS. iii 2iM i nast. 2^^
2i;7—*27i, •jh;{, ^ :j;;4, 855—
854J. ^ :;!)<;- :{H7, 4<>i. 412. 4^ ^
all i na-t. :)4t"). iLL l»2t>, (Mw, iilL
<)S7, >i!>i;. liiiL

Ty. ha 4^ 4t»2i aili i nast. SOS^ óTs,

zol). zaroZMtnuiiiH.

l'ytanie. pytajijca czt/nnus 2(»H.

Rai biiUa (ic zmuzrniu morabinu),
1 i. zeniem 4;]o, 44S, il^j.

Ua<'vonali/ii). rii*vnnali^ta, r!»cvi»nali-

siyczny"^. mi i nast. i na^t.

.ris, ;"> i), 550—551, .'i.yj.

kar yonalny, zoli. mzinn.
K«'ak<ya. jnzfcunfziainiic 145. 14h.

i!>iL Uo,'47i», li^ii.
r,:;o.

Ileali/iitrya. uhnn 17«>. zol». urznzi/-

iristiiictiic.

Krali/.in, r»'alnv. realistvr/ny 7()j hT^

i:)7, Liii i nast. 1S»:,- l!l». lft8-200.

aW i nast. ;»:2- r»i4. 567-572. 5>^2-

587. )ia. «]2r iiM L n;ust. (m^ 6««-071,
7.uh. U'7. nniicni/.

liealuosr. /.oh. tZirziJiriJiii..

\U'i\{ (Hcrbarluf iii^i

Krileksya. refleksy jiiy. uwaya zwro-
tun !_L a:>2 liL IM i liast. Ij^ UiL

>7. .">.') I . .).">S. (^il. «•'•-'

V

li<'latywny. r<;laty wi/m. zob. wzi/t^diu/.

lieli^Ma. reli<,Minv, n-liuijiuj i4.

I<i8. ICf.. '2Ah^ '1*V2. 'lilii. -JM*. 2-:?. !:!»;{,

8a)-3;M», :j!>-J. 4<C,. iiK 43(r^42r illl
4r.i. 4t;.s, 470—ISo, ailL «82, eiii. lil^
07:;. <;si. Oso.

Kczy<>na(-yrt K»7j 2:{o, 471. 412. zol).

]>c.sj/niizm.

|{)jenie 27<>. zob. fanUizya.
Uoinans(? (myMindi i d/hsiriadczruidt

Ito/.biór. z»)b. analiza.

IJoZfinirlor. zob. przr.strzeu.

IJo/.kosz 425— 42<t. 442 444
Kozinaitor. mntnnatficzna Hit.">.

liozpaiz 21<K '.iHo, 470. 47:{, zob. pe-

ftymkui.

liozruniaji\i!a czynnn umystn ."^ j< ),

:>'A ' i nast.

IIu/si\(lek, zdrttwtf, ziui/s poirszohny
12. LL 28, HO. lIiLl 158, IKK 2^ 2:>(».

4>iL 5(t^6&, 5<J7—572.
liozunj, rozmnny, rozumowy, raryonal-

nv, raryonaliios 12. ^4^ HO^ US. 12iL

iiiL IM, 22L 221)-'i:n. 2^ 2kL 2<J8—
2!iL Sre7--ao9, 814, 'ó2iL 381—8:13. 357—
8<a, 372, :j77-37S. 384. 4:^K. 441. 444 -

445. 52f., .'-10, .")7(>. alil .T7K. .>a.

•illi i na>t. 0S.>.

I {ozwag a 2Ll
Huzwój. tc)rya rozwoju, ewoliuya,

owolui'vjnv. darwinizm 15^ 215. 217. 23S—
i 22am o^i 826, 359, ^Ll 438-

43}>, a2il i na.st. ."t..'>, 578 i uast
618—614, Oói

j

Róniczkowanie, zob. analiza, dyfrrfh-

I cyact/a.

Kuch 17, .:i55, 3qiL ml 871-
372. H.S.'). 3s7. yila i nast. ^ i nast.

410. S21L Ó7H. 0^i3. zob. nicrgia., mrcha-

I

7n"Aa, .v/7tt.

' Uutynista t;7.">.

Kzec7> .va»a ir (tahic 83^ 24ó, 818—

!

814, ;JI(i

I

Rzeczowy, zob. przrdmiotoity.
I RzeczYwistof. rr^ilno. istuieni*'. Uf-

' niejcc ai 84, 86-87, 1)0, 15L 1S5-18;.
205—206, 2!ili. 203^ iUl i ua^L^
:;m. 3s9, 8^ oij 5^ 507. iiiK

623, zob.

I Samobij)stwo '2 10. 2t i 1

.

san». sj)tt*rziv.

zob. atuinhlzm.
.Saniodzi(3lno, ni«^zalcuo«'- 7^ 90, 82.

14(> i nast 144j 1.j2, 155. lll lOL^
i nast. ^ ?3o—iot, 505-507, .'> 1 7.

.

')!*:>

i nast. OUl. 606, 645. 057, 08."j, OlHi. 2ot«.

1
wolnoH.

i SaiuL)]H)/;nanie.j'"-:/<rn/>V fiunwyo mchii-

7 424. 450-4ol, 454. m 4JMI, m
557. 5{>4. t>.")0. 000. »;03. 044.

.Saniorodstwo ;^V>.

.Saniorautno ( .spontaueit<'* ). ^aniorzut-

' ny 402, óJM. UliL
.Sanjouctwo 045.

Sainowiedza. wiadomo., ja, jaii 12.

13, 30, 5iL 2!L iiL >iL 85—86. 149-151,

liii lOii, 167, 212=218. 222. 312. 31^
412- 413, AhL .550, 005, li2L

Samowola. .=:amowolnv 23, 45, iii:^

302, 420—421, 440, 442.' 445, 452, 400,

I

473; 479. 57H. 004, zob. tcola. trdm/.
j

Saniozachowanie M2K. 4< >:i.

Sankcya (praw moralnych) 439.

Scholastyka, scholastyk, scholastyczny.

s(;hola.stvcvzm. Ji4. 42. 43, 152, 213.

320. 846—847. 34>s, 3o3. Ml 51o, bl^
5n7. 017. 020>. zob. formalizm.

' Scislo.- inatiki) 24L iili. 352-

j

866, tilli i nast.

i Semiotyka 1 14.

S(!nsacva, .<i(;n.sualizm, sens uallstyczna

m 12. 22, IM. 167, 114 i "a-^^t Ui-
179. ls3_. m 2S2. 2>ii. 41L411
646, 550—551, 570. 5H2, a 3, zob. z»/ (/s7v

Siedmiu m«;drców greckich ZL 4^5—
497. 500.

Sia UiL 1^ 128. mL ;:2Lm 895—896. 401—410, 419, 005, aob.

energia.

I

Sk(^ptvcvznK skeptrk, skeptvznv Jfi,

S5, IB i nast. 94-95, 1o3. '2a4. 88
I 811-315, 38 442, 5S5-5l*{. :>9o. OLL
, rr2.'i.

t
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Skromno, skromny, 458^ 4i3.
Skutek, zob. przyczynowo.
Sowniki fil. M i nast
Socjologia 4m, zob. nauki spoeczne.
Sofia 27, liL
Sofici, sofistyka, sofistyczny 71^ 442,

525.^ 62 tm.
SoHzmat, bd logiczny 24, 18Q i nast

Somatologia 115*
Specyalizarya, specyalista 5, 110, 317,

319, 320, 841—H44, 406j 662, 687—<^
697, 7<M>. zob. 7iauki »pecyalne.

Spekulacya, spekulacyjny 106, 114,

117. IW, 2U-245, 254, 255,"329. Bg.

"^piritualizm 163,m 337i 8W, 435.
Spirytyzm 301, 36lK

Spokój (duftzy) 418. 421. 422, 424,

466, 472, 50>L
Spoeczestwo, spoeczno, spoeczny

141-148. 159-160. 162. 418, 410-480,
434. 449—470. 472. ^^^JO^etyka, nau-
ki spoeczne.

Spostrzc^nie I
Sprawdzian prawdy, próbierz 29,

94. 176, 256, 313, Ó5H, OH, zob. tez do-

twtadczenie. logika, prawda.
Sprawiedliwo 183, 211, 2;^ 481—

482, 447, 470,m
Sprzeczno 6, 204. 210, 301. 308. 312

i aast 352, 470, 480, 5587 540. zob. ne-

gacya.
rodowisko si 396.

Stao, stay, jednostajno, niezmien-

no, typowo 74, 112, 120, 122—128,
126, 128, 186, 22?C 8Ó7-808, 862, 363,

378; IBJ; ;i86-387, 389, 457, zobTlcowie-

czno, prawo.
Statystyka 327, 340^
Stoicyzm, stoik, stoicki 38, 74, 424

—

425, 440-442, 51^—518, tilL
~Strój 206.

Subjekt, subjektywny, subjektywno,
zob. podmiot

Subjektywizm, subjektywista 45, 88

—

86, 88, »8, 240j 246, s64-267, 376, :ffll,

461, zob. jwdMiot.
"^ubstancya 101—105, 121, 312,m
385, 389, 8»0—891, 393, OlK 401-405,

Sabstancyonalizm 102, 121,

Substrat, zob. substancya.
Sumienie, sumienno 24, 37, LU

i nast 145, 160, 204, 208^211, ;4ia

421. 484,~452,

Supranaturalizm 163.

wiadomo, zob. sanwwiedza.
jwiat, kosmos 86, 9L 95—106, 112,

wiatopogld 95, zob. pogld, iana.

wiatowo, wiatowiec 463, 462»
Swoboda, zob. wolno.
Symbol 4lL
Symbolizm JtO.

Synteza, syntetyczny 14, 28, .32, .34,

60, »;5. 122, 125, 173, l75^0<)Ór2!Tl,
244^51, 29:r=2{H), 30!>, 3lh, 8^1^892.
470, 622, 520—535. mi -562, 630,

Systcmat, systematyczny, systematy-
zacya, aystematycjznot'". caoksztat 8, 12

i nast 35, ÓL 283—284, 2.'>6. 296, 581,

.588, 5<>Cir 614-617, 619,"^^
6ir-^. — — — —

Szczegó, szczegóów)' 120—127, 175.
zob. stawisko.

Szczegóowa fil. 57. 70. 113. 119.

280, 32L
Szczliwo 426j 442, 44(5, 486,
Szkolarstwo t)45, zob. formalizm, scho-

lastyka.

Szkoy, filozoficzne, kierunki .57, 60.

484—485, 569—687, sz. rednie 6W=-078,
sz. wyiaze 674—7(r2.

Szlachetno 446.

Sztuka pikna, artyzm 114 i nast.

189. 157, 170, 181—201. 282—244, 252,
zob. estetyka, pikno, twórczo.

Tabula rasa (wbite paper) liL

Tagmonlogia, tagraatologia ij.

Teizm, teistyczny 163, 408, 409, 483.
zob. Bóg, religia.

Teleoloia, teleologiczny 76, 212, 312i
zob. C«ZOM?0«.

Teodycea 42, 220^ 222, 481^ 664, 671,
zob. Bóg.

Teologia, teologiczny 14, 27, 30, 42,

75, 114 i nast. 118, 180-181,T84^185;
174, 276, 284, SSIT- 830, :i45, 392,
435, m\, ^ 673, 681-(Wifr

Toorya poznania, zob. logika.

Teozóia 24, 25, 4(iL
Termin, termmologia fil. 39, 40. 88,

^103. 301, zob. jzyk.
Termodynamika :{03, zob. ciepo.

Teza, antyteza 312, li3lL

Tosamo 1^ 30S, 352, 878.

Transcendentalny , tran.scendentalizm

59, 87, 106, 1^ 172, 174, 181 i nast 183,m 262, 310, 31ir 370, 413, 484, 584,

556, o8a
l^re 58, 149, 191, 394, zob. istota,

wewntrzny.
Twórczo, w ogóle, oraz metafizyczna

63, 139, 168—164, 168—271, m. i nast
Typ, typowy, typowo. 114, 122, 126,

132 i nast. 362, aSG i na8t.~gT7,"ML

Uczciwo 446 i nast.

Uczony, u(zono 5, 66, 204. 242
i nast 268. 32(», 513, 51 7, 518. zob. filozof.

Uczucie 277l88^1jHr 148^166. 201-
211, 391, 461, 503, 550, ,568, 6o2, 620, lj2iL

L Kj ^ od by Google
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rkad 327, 3^ zob. sysemat, ustrój.

Um, unmlctwo 26, 271. i3l
l^miejtno, zob. nauka.
Umys, ycif umysowe iii i nast.

187-619, 542, 545—5ól, 567-572.
Umys UTozofiezny 65—68, 583 --708.

Uniwersalny, uniwersalizm I TG. 124,

319, Hiri, ^i^i, OHiL

L^niwemTet m 675-682, 682 686.

Uogólnienie loT ^ Uli* 1^ H^,
247, m U44i .jóli 5^ 573, tg

Uosobienie lu4i 382^ iiiia L nast.

rrzcc2vwistnienie, urzeczywiezczalno*'

im i nast. 191—IM.
Ustrói, fizyczny, umysowy, ekonomicz-

ny, spoeczny, religijny, wszechwiata

97 -98. 112, Ua 153, 154i 1**—
165. ma, 191, 205-206. m
360. 375, 383, 418-421, m. 4ii i nast

502. zob. porzdek, wiat.
r topi liiii i nast. 194. 198. 205, 21L

221, 254. 424. 4fi7. .m
l'tylitarvzni, utylitarny, korzy, poy-

tek 04, 161. !»');, 2:?8, m ili^j
4j86—

i22, 429^1^, iiii2.

I waga spostrzegawcza 057.

Uzdolnienie filozoficzne OT, 698—617.

Walka (wszystkich przeciw wszystkim)

159. 334, 446,
Walka o byt, zob. rozwój.

Warto ifctctj/rzHrt. moralna 180

—

181, 188, 1{K>-191. 242, 419. 4:^1, 439,

494—ffi, 44iL fil2. 50Hi Oia i nast.

Warunek 413, zob. przyczyna.

Wtpienie 10, 2lL 85j i>2 i nast. 94 -
96. 98, 206—207, 201, Mj ^
^—598, (ToL OTIj 024, (MT

Weryfikacya 44, 84, 188, 176, ML
588, zol), sprawdzian.

Nyewntrzna i zewntrzna strona je-

steMw ^ 58j OO. \V 123, 19L 220,

35a 877—379: 3!Kr ^6^ ;{97, 399, wow.
i zew. dmmadczenie, zob. dowiadczenie.

Wiara Li i nast. 23, 24, 51. 83, 88^

11H. 181, 184^185, 193. 2087^1^23^
251, 2657387. 479. 4^?^4.'». 4fyr, 508,

510, .ynS. .^)83, 591, zob. dogmatyzm, religia.

WifMl^jrrr^n, 82—89, li8, lOOi 198,

805-5106, 324, 3K5, 491, 6^558,
()80, zob. logika, nauka, jtoznanie.

Wielko*; 128j 354^ 305j ilL zob.

matematyka.
Witalizm 227,

Wadze umysu 148—166, la
Wniosek 151, 182, M>i
Wola, energia osobista 140—142, 148

—

166, 201^^ 323 i nast. 391, 401, 417,

455—458, 517, 012, 629, f,:'.7.

Wornomy»lnF"2H8. 2><iL

Wolnor, wolna wola, .swoboda IfflL

IB 144 Uó. is;;^ 2iL 2^ .il2» 33S.
340, :m 823 $7o;434» 438, al

Wraenie zmysowe, zob. zmysy.
Wrodzony, zob. przyrodzony.
Wspóczesno, wspóczesny, teraniej-

szo 03^ m, 287i ^ i n*-"^- ^ i

002, Oiio i nasCT^
Wspóczucie .507. zol), uczucie.

W8p<')dziaanie li2, 14^ 3(iO, 375.

zob. s})oeczmstwo.
Wspóistnienie 1^ m
Wst<eP do filozofii, okrelenie 3—8.

jako nauka samodzielna 8— 10. literatura

obca lii 19. polska 19—38, w stonunku

do propedeutyki 4^)—44, znaczenie M—
podzia 01—08.
Wszet-bbóstwo 289, zob. panteizm.
Wszechbyt, wszechwiat, zob. byt.

iciat.
Wszechstronno 559 i nast. 587.

WszYstkumiejtno 5fi.

Wykadnik 8iL
Wyksztacenie, filozoficzne OL 644—

658, 686—708, og/^ne 654—678, nauko-

we (specvalne uniwersyteckie i 674—690.

Wymaf^alnik 128—124. 181. 211, ife
Wymylno 270,

Wyniki bada 553—.555.

Wyobrania U, 139, 147, 2.56—257.

267 -271, 03L zob. tw^czo.
Wyobraenie 85, 122, 109, 112. 111

!
175-181, 184. 282-m 247, 353, ^

' 54R lt;0. 6Q
Wyrazisto, zob. jasno,
Wzglcdny, wzgldno, relatywizm 22.

121. 801—802, 312, 314, 882-888, 997.

.587.

j
Zachowanie (siy)^ zob. energia^ sia.

;
Za«iowolenie 188- 139, 148. I.'^). liii

I

m 190, 203, 21)7, 2d9=^2IDr:^^^MI.
41S. 12."). 432, T—445. zob. rozkosz.

Zaleno, zob. sumitnie.

Zaoenie, zob. przypuszczenie.

Zarozumiao 452. 506—509, .578.

i 604, Q4iL

,

Zasada, pocztek, principium, zasadni-

I

czy 'L 6-7, .jL 69- tO, 74, 75, 101-
I 105^ Ul i nast. 119, UH 3o4 i nast..

I .ffi m 878—379, 38L 44^ 534, M4»
560. G02.

, Zbiwienie 289, 403j 471-472, 494, 5i:^

I
Zdrowy rozsdek, wb. rozsdek.
Zewntrzny, zob. wrwntrzny.
Zjawi.ko 99—100, 101-105. 116. 12i»,

126, 277, 279, 878—381, 3S9, 4i»2. im.
I Ze, zo 142, m m m 421. 42
! 420, 434, 430j 463^ 470, 495, zob. etyka.

sumienie.
Zmysy, zmysowy 60, 79, 85,

I
15 MIL 174, 177 179, 3To, 319, 355, 411

I .MiL 550 —ya, 510 1 nast. 481 i naL<t ,

0O2. 622—624, 05L zob. sensacya.

Znikon)o budyjska isamsaro'^ 44£L

i
zob. pr-tymizm.

Google
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Zwiznk, ^-znoó 120 181. 300 210, 2&L :m, 41^ 571 575. (KM 885, mnt/-
359, 55J9-581, 5f52, 57L Ool, 614. 1 g^>Pe~T3r^l9, 593- 708, prakttjczne
zoh. si/nteza, mnu. ' :K), 36, tU, 102, ^7—519, 568,

(^^1^49.
—

'

— — —
ycio, 10 offóle 104, 217—818, 228—

[ ywostan 53L

II. Spis autorów i filozofów,

wymienionych w niniejszem dziele.

(Miejsca waniejszo u kadego autora oznaczono grubszcnii liczbami).

A) OBCYCH.

Abbot Fr. E. 315. 483.

Abbott Th. K7WH.
Abendroth R. M>
Adam Ch. 267.
Aonosi(iomos, zob. Enozydemo!^.
AtrJussiz L. 220.
Alirons IL 327. m
Alaux J, E. ML
Alst<Mit J. H. 38.
Alzog J. B. 695i lOL
Amperc A. 13j 115.

Anaksag^oras 22 1.

Anaksyruander 26^
Anaksyniencs 26, 605.

Antystencs 42^744(1, (>11.

Anzelm z Cantorbury 24*
Archiniedos 71^ 268j 469.
Arianus Flavius 518.

Araotb, N. TL 73, lliL
Arthur W. IM
Axystofano6 i2L
Aiystotclos 38, 43, TL 13, 74, 75, 78,

114, 118, 13L 146, 1^^ 2567278,
2?5r S 4^, 4:]2, TTZ W,
«K 517, 541j 55a 587, 588, 5»8, fflT,^^^ 628, 671, "B80, 691,

Ar5'.styp 42<>, 448, 445.

Augustyn aw. 6'. '5.

Avenariu8 R. 16-17. 295, 809. 323,

688,m
Bacon Fr. 10, 75, 78-79, 114, 118,

127, 208, 271.^2677^78, 281, 282, 2H3,

292, ai057» 321, 3:rrr3gr"48Tr525=^
628, Wl y39, r>ii. 619, H2n.

626, 628, 671, (M^lW, TUI.

Baor K. E. 22iL
Bain Al. Ga. 114, 116, 283, 320, 822,

887, 444, 66376677m,
iiakon, zob. Bacon.
Ballantync .T. IL ML
Barbie du Bocago 553.
Bartols 36L
Barthlcmy St Hilairo J. 10, 19, 483,

498,m
Bauer W. 4L 49.
Bauniann JTj. 16, «. 322, 40
liaum<rarten Al. 10."12.

Baur F. Ch. 329, m
Bayle P. 88, 39, 611.

Beck .T. 4gr<»l»l.

Bockor A. 622.

Bogg W. F. 19L
Boltrami E. 369,

Benard Ch. 42, 612.
Beneke Fr. ET 18.3.

Bentham J. 115, 426, 430, 448-
44S.

Borgmann J. MS.
Berkeley G. 10, 11, 17, 38, 76, 80,

87, 102, 278, 4017 4()g, 5%», 695, 700,

701.
Bernard Cl. 20, 292, 300, 320, 842,m na.
Beroardini J. B. 38.

Bemhoim E. 324,

Berthauld V. A. 17, 6^ ML
Btrtholot M. P. E72aBr
Bertrand Al. 39.

Bia« 495, 496.
BichatM. F. X. 12.

Biese R. 49
Boeckh A. 72, 826.
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Boecyusz 42.'). 518, fflr).

imme J 11, iil
Bolsohe WTMT
Bosch S. H. '2^
Bohren Fr. 5l>iL

Boirac E. 43^ 44, 409, Cm.
Bolyac L 353,^6471^)5^ 868.
Bolyai W. 367. '^m.

Bonhoffer A"a7518.
Bonitz IL tjlL
Bopp Fr. 72, 325.
]iosanquot B. 'ML
Boscovich R. J. 3f¥.

Bourdoau L. 17. 114—11.5, 321—825,
452i

Bourdet E. ^ 283j^
Bourpot r. 2liiL

Bous8inesq L 373.

Boutcrwek Fr. 2L
Boutroux E. 256, 2a8.
Bowug B. 1*. M&L
Boylo R.
]iradlev F. H. 308^ 315i 5M, 697.

Brandós (i. 2iKL

Brasch M. 43. 78, 580. 089, 694. ZOL
Brentano Fr. L
Brodbcck A. dAML

BrogHe .T. 2>i<i»

Jiucklo H. Th. 824, 325, 33L
Budda 454i 463—464, 465, 491, 492.

499. iilL
IWchner L. 319, 4(,r2, 102,

liullinger A. 540.

JJungo G. 227, 688.

Buraouf 1^57322.
Buv8 L. 32iL
Byk A. S. HIL

Cabanis P. J. O. 4ii2.

Caird Ed. 48L
(.'aldcrwood 39, 432.
Campanolla T. 19S.

Carlyio T. 445—446. 448.
Carnot-Sadi 416.
Caro E. 286,~290, 292, 466, 5£M1.

Carrau L. 448.
Carriere M. 198^ 200, 220^ 228, 268,

409, 43!», 4^, 588, ti2
CasparTO. iilS.

Cobes, zob. Kobcs.
Chabas Fr. (nic FD 422.
Chanil)er8 Efr. 1 17.

Champollion .1. Fr. 357.

Charau.\ Ch. 3^
Charlos E. 43,

Chauyin E. 38.

Chilon 495, 490, 42L
Christ Wr()H3.
Clamadicu J. A. 43.
CHausius R. 406, 41lL
Cohen L liiiiL

Collins J. I 15.
Coramer E. 102.

Comte A. 10, 14, 17, 27^ 28, ^ 30,

31, 32, 39, 51, 63, OoTZL 82, 100. 106,

TT4,"n6ril9r 175. 254.-256, 2737276-^m ^ 309, 310. 319, 321. 324.

370, 58», 443,^4.^lL^I 527, 528.

532 552, 5797020, 02L 680—6877^15-
Condillac, zob. Kond v 1 lak

.

Couchy A. L. 396.

Coumot A. A. 3rH3, 871- 878.

Cousin V. 43, 467^ 16^ 220. 228,

Creighton J. E. 70^
Crellc A. L. 368.
Crookes W. 4ii4.

Curtius J. 325.
Cyceron 6. 43. 71, 72, 75, 78. 671,

687, 694. 622.

D*Alombert 114, 2S8.
Dante 2.58.

Darniestcttor J. 499, 500.
Darwin Ch. 228^227, 285, 314, 326.

328, 333. 335, 337, 859, 642.

Delboeuf J. 183, 300, 670, 874-875,
409, 590, i22L

Dolbriick B. 326.
Delff H. 18, 483.
Domokryt 50, 285, 4tó, 587,605, 611
DesL-artoB, zob. Kartezyusz.
DesdoniUj Th. 311L
Douasen P. 498.

Do-Wette A. 50LL
Diderot D. 268, 402.
DUthoy W.HT 320, 322.
Dippe AJf. 325.

DOring A.m
Draper J. W. 73,^37, 481
Drews A. 223,iyio»o ^.i.o. ^iJA.

Drobisch MTw. 228, 300.
Droysen J. G.
Du-Bois-Reymond E. 223, 2^ 320.

331, 842, 348, 412- 418, 004, OOL
^Diun^ois-Roymond P. ^6, 320.

Dubuc P. 528.
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